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1. #ENCARAMÉSTEU 

El projecte d’Arts Escèniques de Girona es construeix al voltant de 3 comunitats: la comunitat de 
públics, la comunitat educativa i la comunitat professional. Les relacions amb aquestes 
comunitats es despleguen a partir de la programació de la Temporada Estable, el programa 
educatiu i el suport a la creació.  

 

Un teatre obert a la ciutadania i al seu entorn 

La màscara de la identitat gràfica del Teatre Municipal de la ciutat de Girona convida a artistes i 
públics a ser part del projecte. Amb el lema Encara més teu, el Teatre continua amb la tasca 
encetada la passada temporada d'apropar-se a la ciutadania, oferint una programació de qualitat 
amb propostes per a tots els públics.  

Si durant la temporada 2022, sota el lema de Fes-lo teu, es feia una crida a la ciutadania amb 
l’objectiu d’obrir-se a nous públics. La temporada 2023 es presenta amb una programació 
encara més situada, arrelada a la ciutat, inclusiva i accessible, que permet al Teatre Municipal 
treballar en dues direccions: consolidar els públics i continuar creant-ne de nous.  

Es manté la voluntat d’escampar-se per altres espais de la ciutat. Un teatre que surt de la caixa 
negra per confegir una programació de qualitat i variada en llenguatges i formats escènics. Una 
temporada que mira de crear un diàleg amb la ciutadania i la convida a deixar-se seduir.  

El Teatre continua així teixint complicitats amb altres espais de la ciutat, públics i privats, i fins i 
tot de l’àrea metropolitana i província de Girona. És el cas del Centre d’Art Contemporani Bòlit, 
el Centre Cultural La Mercè, la Sala La Planeta, el Centre de Producció El Canal de Salt... A part, 
també es co-programa un espectacle amb  el NEU! Festival i s’engega l’edició zero d’Això al poble 
no li agradarà, festival d’arts vives i pràctiques contextuals a comarques gironines, organitzat 
conjuntament amb 13 equipaments i agents de les comarques gironines el primer cap de 
setmana de juny. 

El diàleg amb la comunitat educativa es crea amb la programació dels espectacles escolars, 
Teatre Obert, i amb l’impuls de dos projectes participatius, que introdueixen la pràctica artística 
dins les aules de dos centres educatius de màxima complexitat, i que compten amb la complicitat 
de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament. El primer és Escoles Planter, un projecte de mediació 
artística que es va iniciar el curs passat amb l’Associació ConArte i l’artista Mercè Vila Godoy a 
l’IES Santa Eugènia i en el qual aquest curs hi participen gairebé 200 alumnes de 2n i 3r d’ESO. 
El segon projecte que s’enceta aquest curs és Mapadeball, un projecte que promou el llenguatge 
del moviment i la dansa contemporània a l’IES Narcís Xifra i Masmitjà amb les coreògrafes 
gironines Neus Masó i Elena Masó de la companyia Impàs. En aquests projectes, l’art i la 
creativitat són entesos com a recursos col·lectius que els diferents agents del projecte posen al 
servei de la transformació social. 
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El diàleg amb la comunitat professional es fa a través del programa de residències i 
acompanyament artístics a artistes locals emergents, oferint recursos per a la creació, 
acompanyament artístic i marcs de visibilitat per als seus projectes. 

 

Un teatre viu per a tots els públics 

La nova temporada del Teatre ofereix una programació variada i de qualitat, que cerca que la 
ciutadania se senti coparticipant del que passa a Girona en l’àmbit de les arts escèniques. Les 
propostes busquen la connexió del públic a través dels interessos i les emocions d’aquest, a 
través de l’humor, de la singularitat, de cares conegudes, obrint la reflexió i possibilitant la 
capacitat transformadora dels espectacles. 

Per primer cop el Teatre ofereix una programació nadalenca adreçada a tots els públics: la versió 
de Cor de Teatre del Conte de Nadal de Charles Dickens i un espectacle de circ de gran format, 
Sopla! dels andalusos Truca Circus, amb una destacada varietat de tècniques, atmosfera festiva, 
ball, cançons i molt d'humor. 

Els espectacles de la Temporada 2023 s’articulen en cicles i itineraris que permeten al públic 
fer-se una composició de lloc, navegar amb un seguit de claus en la programació i acabar 
escollint quines propostes li venen més de gust. Teatre Lovers, Poètiques Singulars, Paranormals 
i Intergeneracionals són els quatre itineraris en què s’organitza la programació. En la recerca 
d’un teatre més inclusiu, dues de les funcions de la nova temporada seran accessibles, amb 
audiodescripció, subtítols, bucle magnètic i so amplificat. 

De desembre a juny, s’aposta per programar espectacles poètics, d’alt component visual que 
presenten imaginaris personals com el de Baró d’evel, Xavi Bobés i Alberto Conejero, Teatro en 
Vilo o Pere Faura. Es manté el cicle dels dijous Paranormals, travessat aquesta temporada per 
mirades feministes, i mantenint la irreverència i l’humor com a senyal d’identitat en la majoria 
de les seves propostes. Es presenta el cicle Intergeneracionals amb propostes familiars i amb 
espectacles pensats per a totes les edats; i es manté el compromís amb la creació gironina, amb 
vuit espectacles d’artistes de la província de Girona. També es programen grans noms de 
l’escena catalana, com Carme Portaceli, Clara Segura, Pere Arquillué, Joan Carreras i Josep Maria 
Pou.  

 

Temporada 2023: dades rellevants 

La programació inclou 24 espectacles i 27 funcions de desembre a juny i cobreix un ampli ventall 
de llenguatges artístics: teatre, òpera, dansa, circ i arts vives. La qualitat artística de les propostes 
programades és un principi irrenunciable, així com la diversitat de llenguatges i de formats. Es 
manté una aposta pel mitjà i gran format, que permet treballar amb propostes amb equips 
artístics grans, sense oblidar el petit format per cultivar la proximitat del públic.   
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Traduït en xifres: un 42% de la programació és de teatre, un 25% és d’escena híbrida, un 13% de 
circ, el mateix percentatge que de dansa, i un 8% d’òpera. Pel que fa a la procedència, 17 
espectacles (71%) són de companyies catalanes, 4  (17%) de la resta de l’Estat Espanyol i 3 
propostes (13%) de companyies internacionals de 3 països diferents (Itàlia, França i Brasil). Del 
total de la programació, 8 espectacles (33%) compten amb equips artístics o artistes de Girona 
ciutat o de la província. La paritat de gènere està també present en la programació: 9 espectacles 
(37%) són creats per homes, 13 (54%) per dones i 2 propostes (8%) compten amb equips mixtos.  
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2. TEMPORADA 2023 

 

DATA HORA ESPECTACLE  
29-12-22 18:30 Scrooge Cor de Teatre 
07-01-23 18:00 Sopla! Truca Circus 
15-01-23 12:00 El lloc del desig Projecte I.G.L.U 
21-01-23 18:00 La Trena Clara Segura 
21-01-23 21:00 La Trena Clara Segura 

27-01-23 20:00 
El mar: visió d'uns nens que no l'han 
vist mai 

Xavier Bobés i Alberto 
Conejero 

03-02-23 20:00 Paraíso perdido Andrés Lima 

09-02-23 20:00 
Hermafrodites a cavall o La rebel·lió 
del desig 

Col·lectiu Que No Salga de 
Aquí 

12-02-23 12:00 La casa més petita Campi Qui Pugui 
17-02-23 20:00 Hoy puede ser mi gran noche Teatro en Vilo 
25-02-23 20:00 Graces Silvia Gribaudi 
26-02-23 18:00 La Reina del Arga Estefanía de Paz Asín 
03-03-23 20:00 Madame Butterfly Fundació Òpera a Catalunya 
09-03-23 20:00 Concrete Matter Los Detectives 
12-03-23 18:00 Boira Cia Voël 
17-03-23 20:00 Terra baixa (Reconstrucció d’un crim) Carme Portaceli 
25-03-23 20:00 Rèquiem Nocturn Pere Faura 
13-04-23 20:00 One night at the golden bar Alberto Cortés 
28-04-23 20:00 Més lloc per a la fosca Elvira Prado-Fabregat 
29-04-23 20:00 Més lloc per a la fosca Elvira Prado-Fabregat 
05-05-23 20:00 El pare Josep Maria Mestres 
11-05-23 20:00 [Èxit] Through The Gift Shop Carla Rovira 
12-05-23 20:00 [Èxit] Through The Gift Shop Carla Rovira 
14-05-23 20:00 Al final, les visions Llàtzer García 
19-05-23 20:00 Il Trovatore Fundació Òpera a Catalunya 
28-05-23 18:00 Mazùt Baro d'evel 
03-06-23 12:30 Rue Volmir Cordeiro 

 
 
ELS CICLES I ITINERARIS 

La Temporada 2023 s’articula a partir de quatre itineraris que ajuden al públic a recórrer i decidir 
dins l’oferta d’espectacles de la temporada. 

TEATRE LOVERS – pels amants del teatre. Grans noms i propostes inspirades en estructures 
clàssiques, amb algunes obres i autors de referència.  

POÈTIQUES SINGULARS – d’alt component visual i poètic. Propostes de diferents llenguatges 
artístics, amb imaginaris personals i mirades irreverents.  
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PARANORMALS – fresc, sobrenatural, que surt de la convenció. Propostes amb una mirada 
feminista i una línia temàtica: identitat, cos i gènere.  

INTERGENERACIONALS – per a tots els públics. Propostes per a tothom, per gaudir infants, joves 
i adults. 

 

TEATRE LOVERS 

 

 

 

 

LA TRENA 
Clara Segura 

Dissabte 21 de gener – 18 h i 21 h  

Teatre Municipal  

8 I 15 I 20 I 28 € 

 

Una proposta de Cristina Genebat, Marta Marco, Bet Orfila, Clara Segura i La Perla 29. 

Adaptació teatral del fulgurant èxit editorial de Laetitia Colombani que ha estat durant mesos al 
capdamunt de les llistes de vendes i ha conquistat la crítica i el públic. 

La Trena és la història de tres dones que, nascudes en continents molt dispars (Índia, Itàlia i 
Canadà), comparteixen unes idees i sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat. 
La Smita, la Giulia i la Sarah no es coneixen, però tenen en comú l'empenta i la tenacitat de les 
dones que rebutgen el que el destí els ha reservat i es rebel·len contra les circumstàncies que les 
oprimeixen. Com fils invisibles, els seus camins s'entrellacen, formant una trena que simbolitza 
la voluntat indestructible de viure amb esperança i il·lusió. 

La trena parla de la història de tres dones amb destins entrellaçats per la tenacitat, real i 
simbòlica, dels cabells. Els cabells, un símbol històricament associat a la feminitat, uneixen les 
tres protagonistes del llibre de manera molt diferent. 

La trena, però, no parla precisament de feminitat. Sovint s’associa els cabells a la feminitat, però 
els cabells també tenen la reputació de ser extremadament resistents. 

La trena parla de dones lliures, que resisteixen, que diuen no. 
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L’altre lligam que les uneix és la discriminació que pateixen pel fet de ser dones. Tant se val 
l’idioma que parlin, la religió que practiquin o la posició social que ocupin. 

“La recerca i la lluita que fan les protagonistes per guanyar la seva llibertat ens trasbalsa i ens 
commou, malgrat ser nosaltres quatre dones aparentment molt allunyades de la Smita, la Giulia 
i la Sarah. Per això, vam decidir que aquesta és una història que s’havia d’explicar en veu alta. 
Una història que volíem representar en un teatre. 

Des de fa un temps, nosaltres, Marta, Cris, Bet i Clara, hem anat compartint diferents projectes 
teatrals. Hem assajat juntes, hem passat llargues temporades a Barcelona i hem viscut gires 
durant molt de temps amb peces com Bodas de sangre o Les noies de Mossbank road. Ja feia 
temps que volíem reunir-nos per treballar de nou juntes, per explicar una història de dones que 
realment ens agradés. 

Creiem que l’hem trobat.” 

Marta, Cris, Bet i Clara 

Text: Laetitia Colombani. Traducció i dramatúrgia: Cristina Genebat i Marta Marco. Direcció: 
Clara Segura. Amb: Cristina Genebat, Marta Marco, Carlota Olcina, Clara Segura. Il·luminació, 
Vídeo i Espai: CUBE SL. So: Damien Bazin. Vestuari: Marian Coromina. Caracterització: Clàudia 
Abbad. Moviment: Vero Cendoya. Una producció de: La Perla 29. 

 

 

 

 

 

Paraíso perdido 
Andrés Lima 

Divendres 3 de febrer - 20 h  

Teatre Municipal  

8 I 15 I 20 I 28 € 

 

Pere Arquillué, Déu, i Cristina Plazas, Satanàs, en un reconeixement a la bellesa de les paraules 
de Milton des de la mirada contemporània, que és també un tribut a l'ofici de comediant, tants 
cops demonitzat per la seva capacitat de transgressió. 

El poema èpic publicat per John Milton l'any 1667 explica la tragèdia de la caiguda de l'home, 
però també narra la caiguda de Satanàs. Reivindicat pels romàntics com l'heroi veritable, el 
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Satanàs de Milton simbolitza el rebel que es revolta contra la tirania del cel. Perquè abans de la 
caiguda de l'home està la història de l'àngel caigut. La història d'una rebel·lió fracassada i les 
seves conseqüències, que condicionaran el destí de l'home i de la dona. Però, som així perquè 
així va ser escrit el nostre destí o perquè les nostres creences ens van portar a escriure'l així?  

A més d'una celebració de la bellesa del llenguatge de Milton, aquest Paraíso Perdido vol 
constituir també un homenatge a l'ofici del comediant, tantes vegades vilipendiat, menyspreat i 
demonitzat per la seva capacitat fascinant de transformació i de transgressió. Als comediants no 
se'ls permetia acostar-se les ciutats, perquè es temia que el seu ofici pogués contaminar a les 
gents de bona fe. La por al coneixement té arrels molt antigues. “Potser el saber és pecat?”, va dir 
la serp a la dona. I va ser la dona qui va triar el saber en lloc de la ignorància. Però... 

L’adaptació dramatúrgica d’Helena Tornero és una obra teatral que ens fa reflexionar sobre el bé 
i el mal, i la figura de Déu, el diable i la religió d’una manera molt original. 

Sobre l’obra: 

Paraíso Perdido  és una epopeia que descriu els abismes de l’infern i la caiguda del Cel de Llucifer, 
l'àngel més bell i el desterrament d'Adán i Eva del Paradís. Conta la batalla dels 
àngelsencapçalats per Llucifer, expulsat al Caos i passat a anomenar-se com a Satanàs, contra el 
totpoderós Déu, creador del Món i l'home. Una caiguda al no-res, al turment etern on 
l’acompanya Belcebú, qui insta a Satanàs a no abandonar la seva lluita, ja que l’etern infern no 
és una alternativa acceptable. Narra la destinació de la humanitat, dominat per l'esforç i el 
sofriment causat pel pecat original. L’obra s’estructura en dos arcs argumentals: el primer fa 
referència a la rebel·lió de Satanàs i el segon a l’expulsió d’Adam i Eva del Paradís. 

Un text de: Helena Tornero (basat en el poema èpic "Paraíso Perdido" de John Milton). 
Dramatúrgia: Helena Tornero i Andrés Lima. Direcció: Andrés Lima. Amb: Pere Arquillué Dios, 
Cristina Plazas Satanás, Lucía Juárez Eva, Rubén de Eguía Adán, Elena Tarrats Muerte, Laura 
Font Culpa. Escenografia i vestuari: Beatriz San Juan. Il·luminació: Valentín Álvarez (AAI). 
Música original i espai sonor: Jaume Manresa. Videocreació i Postproducció: Miquel Àngel Raió. 
Caracterització: Cécile Kretschmar. Direcció de producció: Maite Pijuan. Producció executiva: 
Marina Vilardell. Ajudantia de producció: Àlvar Rovira. Direcció tècnica: Moi Cuenca. 
Coordinació tècnica: David Ruiz. Ajudantia de direcció: Laura Ortega. Ajudantia de vestuari: 
Amaranta Albornoz. Regidoria: Ainhoa Bernaola. Sastreria: Esther Chércoles. Tècnic de so: Roger 
Giménez. Tècnic audiovisuals: Xevi Gibert. Construcció de l’escenografia: Pascualín Estructures. 
Confecció vestuari: Goretti Puente. Màrqueting i comunicació: Focus. Reportatge fotogràfic: 
David Ruano. Disseny gràfic: Santi&Kco. Una coproducció de: Teatre Romea, Grec 2022 Festival 
de Barcelona i Centro Dramático Nacional. 

 

 

 

 

mailto:teatremunicipal@ajgirona.cat
http://www.girona.cat/teatremunicipal


 

 

 

 

 

Ajuntament de Girona. Teatre Municipal - 972 000 324 - teatremunicipal@ajgirona.cat - www.girona.cat/teatremunicipal   

 

 

 

 

MADAMA BUTTERFLY 
Fundació Òpera a Catalunya 

Divendres 3 de març - 20 h  

Teatre Municipal  

10 I 20 I 36 I 50 € 

 

Madama Butterfly  és una de les deu òperes més representades arreu del món i una de les òperes 
més emblemàtiques de Giacomo Puccini.  

Òpera en tres actes (Sobretitulada en català). Text de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, basat en 
l’obra de teatre del dramaturg David Belasco, Madame Butterfly. Estrenada al Teatro alla Scala 
de Milà, el 17 de febrer de 1904. A càrrec de la Fundació Òpera Catalunya, el Cor dels Amics de 
l’Opera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès. 

Madama Buttefly  és una història d'amor impossible entre Cio-Cio San i Pinkerton. L'acció té lloc 
a Nagasaki (Japó), a principis del segle XX i és una de les òperes més emblemàtiques de l'autor, 
el drama de la gentil poncella oriental traïda i abandonada pel seu amant occidental, que ha 
aconseguit emocionar al gran públic al llarg dels anys, gaudint d'una orquestració pucciniana 
fascinant. 

Una òpera en tres actes de Giacomo Puccini (1858-1924), sobre un llibret de Giuseppe Giacosa 
i Luigi Illica. Puccini va trobar el tema de l'òpera a Londres, el juliol de 1900, a la representació 
de l'obra teatral Madame Butterfly del dramaturg David Belasco. Aquest, per altra banda, havia 
basat el seu drama en un conte de l'americà John Luther Long de títol Madame Butterfly, 
aparegut l'any 1898 i en Madame Chrysanthème (1887) de Pierre Loti. 

Explica la història d'una geisha japonesa de quinze anys de Nagasaki, Butterfly (Cio-Cio-San), 
que confia cegament en l'amor d'un cínic oficial de la Marina americana, Pinkerton, que s'ha 
casat amb ella segons una llei japonesa que li permet el repudi. Pinkerton torna al seu país durant 
uns anys. Quan Cio-cio-San descobreix que l'home que estima s'ha casat amb una americana, li 
demana que es faci càrrec del fill que ha tingut durant l'absència de l'oficial, posa fi al somni 
occidental que l'ha posseïda i es fa l'harakiri. L'obra se centra essencialment en Butterfly, amb 
una capacitat d'estimar i una delicadesa admirables. La partitura —amb elements d'exotisme 
refinat— s'adequa perfect+ament a la figura de la fràgil i sensible protagonista. 
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Intèrprets: Hiroko Morita, Enrique Ferrer, Manel Esteve, Anna Tobella, Jorge Juan Morata, Joan 
Garcia Gomà, Juan Carlos Esteve, Laura Obradors, Alejandro Chelet, Pau Camero, Esperança 
Vergés. Direcció musical: Sergi Roca. Director del cor: Daniel Gil de Tejada. Direcció d’escena i 
vestuari: Carles Ortiz. Assistent de la direcció d’escena: Esteve Gorina. Escenografia: Jordi 
Galobart. Il·luminació: Nani Valls. Vestuari: FOC. Amb: Cor Amics de l’Òpera de Sabadell, 
Orquestra Simfònica del Vallès. Producció i Organització: Fundació Òpera a Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

TERRA BAIXA 
(RECONSTRUCCIÓ D'UN CRIM) 
Carme Portacelli 

Divendres 17 de març - 20 h  

Teatre Municipal  

8 I 15 I 20 I 28 € 

 

Carme Portaceli porta a escena una nova versió de Terra Baixa, l’obra més universal d’Àngel 
Guimerà sobre el bé i el mal, en una adaptació de Pablo Ley que se situa al segle XXI. 

Terra baixa és, per sobre de tot, una obra de teatre d’emoció trepidant que llisca des del drama 
rural cap a la tragèdia romàntica per esclatar en un últim crit alliberador, quan el Manelic etziba, 
després d’haver assassinat l’amo: «He mort el llop! He mort el llop! He mort el llop!». Tres 
vegades, a fi que quedi clar. El bé triomfa sobre el mal, la virtut sobre el vici, la puresa de les 
muntanyes (prop del cel) sobre la mesquinesa de la terra baixa (i, a baix de tot, la Barcelona 
industrial de finals del segle XIX i les seves misèries). 

Paraules de la directora i el dramaturg: 

“Darrere del crim passional d’en Manelic batega clarament un drama social que, llegit des del 
segle XXI, anticipa de moltes maneres la història del segle XX. El treballador (Manelic) que 
s’enfronta a l’amo (Sebastià) per alliberar el seu futur (Marta) és un transsumpte de la lluita de 
classes i no cal tenir gaire imaginació per veure-hi un origen no gens remot de la Guerra Civil 
(amb tantes anticipacions com es vulguin: Setmana Tràgica, Trienni Bolxevic, dictadura de 
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Primo de Rivera...). Segur que Guimerà pensava, a la seva manera, en la justícia social, però 
difícilment podia imaginar un món en el qual es produís la Revolució Russa o l’auge del feixisme 
i, encara menys, que la confrontació entre aquestes dues forces acabés en una Guerra Mundial 
devastadora”. 

Pablo Ley Fancelli i Carme Portaceli 

Autoria: Àngel Guimerà. Direcció: Carme Portaceli. Adaptació: Pablo Ley. Dramatúrgia: Pablo Ley 
i Carme Portaceli. Intèrprets: Mohamed el Bouhali, Borja Espinosa, Eduard Farelo, Laura 
Conejero, Mercè Mariné, Roser Pujol, Manel Sans, Kathy Sey, Pepo Blasco i Anna Ycobalzeta. 
Espai escènic: Paco Azorín. Vestuari: Carlota Ferrer. Coreografia: Ferran Carvajal. Il·luminació: 
Ignasi Camprodon. Banda sonora: Jordi Collet. Audiovisuals: Miquel Àngel Raió. Ajudanta de 
direcció: Montse Tixé. Producció: Teatre Nacional de Catalunya. 

Funció accessible amb audiodescripció, subtítols, bucle magnètic i so amplificat amb auriculars. 

 

 

 

 

 

 

 

EL PARE  
Josep Maria Mestres 

Divendres 5 de maig - 20 h  

Teatre Municipal  

8 I 15 I 20 I 28 € 

 

Un text de Florian Zeller, dirigit per Josep Maria Mestres i interpretat per Josep Maria Pou. 

Una de les obres més sorprenents, apassionants i profundes del teatre contemporani que ha 
triomfat al món sencer i a Hollywood. 

En la mesura del possible, l’Anna intenta ocupar-se de l’Andrés, el seu pare, que cada vegada és 
més dependent a causa de la pèrdua de memòria. Les cuidadores que se succeeixen al seu 
voltant, que marxen descoratjades a causa del seu caràcter irascible, no li són de massa servei. 
Els records del seu pare desapareixen a poc a poc. Tot es difumina al seu voltant: els llocs entre 
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ells, els éssers estimats amb persones desconegudes. Al capvespre de la seva existència, la seva 
alienació l’empresona cada vegada més en una irreversible soledat. 

Sobre l’obra: 

Le Père (El pare) és un demolidor retrat de la demència senil. L’obra és una valent i encertada 
radiografia de l’Alzheimer, un mal que transforma la realitat pacient i la de la família en una lluita 
constant. El text mostra una perspectiva molt personal i íntima, ja que va sorgir quan l’àvia de 
Zeller va començar a patir símptomes d’Alzheimer, que ensenya com la demència d’un afecta a 
la cordura de l’altra. De forma subtil, Zeller analitza el deteriorament del pare i les contradiccions 
en les quals es veu sumida la filla davant uns fets devastadors. 

Le Père (El pare) va estrenar-se l’any 2012 en el Théâtre Hébertot de París, amb en Robert Hirsch 
(André) i Isabelle Gélinas (Anne). L’obra ha estat considerada com “la nova obra més aclamada 
de l’última dècada”. The Guardian va donar a la producció londinenca una “rara ressenya de cinc 
estrelles, anomenant-la un estudi salvatgement honest de la demència”, i la va nomenar la millor 
obra de l’any. 

Josep Maria Mestres Ha estat membre de la companyia Zitzània Teatre (1990-98), membre 
fundador de la companyia Kràmpack (1994-97) i director fundador de l’Aula de Teatre de la 
Universitat Pompeu Fabra (1995-99). Ha realitzat nombroses posades en escena tant a 
Catalunya com a la resta de l'Estat espanyol, a teatres públics (Centre Dramàtic de la Generalitat 
de Catalunya, Teatre Nacional de Catalunya i Teatre Lliure, a Barcelona, Teatro Español o Teatro 
de la Zarzuela, a Madrid) i amb companyies o empreses privades (Focus, 3xTres, Bitó, Vània o 
Pentación). Ha rebut, entre d'altres, els premis ADE de direcció (2007), Butaca al millor 
espectacle i al millor espectacle musical (2005), Premi de les Arts Escèniques de la Generalitat 
Valenciana (2005), Premi Especial de la Crítica de Barcelona (1997), Premi FAD (1993), Premi 
Especial de la Crítica Serra d'Or (1990) i Premi Adrià Gual (1985) 

Josep Maria Pou ha comptat amb èxits per part de públic i crítica en la seva doble vessant d’actor 
i/o director amb espectacles que s’han estrenat i han girat extensament pels principals teatres 
del país i fins i al Regne Unit. Durant la seva carrera ha obtingut nombrosos premis i distincions: 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, Premi Gaudí d’Honor, Premi Nacional de 
Teatre del Ministeri de Cultura o Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya, entre 
molts d’altres. Ha estat director artístic del Teatre Goya de Barcelona del 2008 al 2019 i 
actualment és el director artístic del Teatre Romea. 

Títol original: Le Père. Autoria: Florian Zeller. Traducció: Joan Sellent. Director: Josep Maria 
Mestres. Intèrprets: Josep Maria Pou, Rosa Renom, Pep Pla, Victòria Pagès, Josep Julien, Mireia 
Illamola. Escenografia: Paco Azorín. Vestuari: Nina Pawlowsky. Il·luminació: Ignasi Camprodon. 
Espai sonor: Jordi Bonet. Direcció de producció: Maite Pijuan. Cap de producció i producció 
executiva: Marina Vilardell. Direcció tècnica: Moi Cuenca. Coordinació tècnica: David Ruiz. 
Ajudant de direcció: Tilda Espluga. Màrqueting i comunicació: Focus. Disseny gràfic: Santi&Kco. 
Reportatge fotogràfic:  David Ruano. Producció: Teatre Romea. Col·laboradors: Jorge de la Garza, 
Montibello, Rowenta. Institucions: ICEC, Ajuntament de Barcelona.  
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AL FINAL, LES VISIONS 
Llàtzer Garcia 

Diumenge 14 de maig - 18 h  

Teatre Municipal  

8 I 15 I 18 I 20 € 

 

Llàtzer Garcia escriu i dirigeix Al final, les visions, una coproducció de la Sala Beckett i el Grec 
Festival de Barcelona. 

La Sara i l’Adri, una parella jove, s’instal·len en una masia, no gaire lluny de Girona. De seguida 
coneixen el veí, l’Àlex, que viu sol en una casa a poques passes de la seva i amb qui comencen a 
establir una relació que es consolida la nit que ell els convida a sopar. Acabada la reunió, i ja de 
matinada, la Sara no pot dormir i, en mirar per la finestra, veu el seu veí, ajupit a terra, mig nu, 
mirant-se de manera obsessiva la casa on viuen i, en concret, la finestra del dormitori que 
ocupen… Les nits següents, l’Àlex continua fent la mateixa estranya aparició. 

Culpes imposades, redempcions que es fan esperar molts anys, somnis, retorns, visions i finals 
formen part d’una història intensa que ens parla d’aquell territori en el qual conviuen persones 
vives i mortes, les que ja han marxat i les que, potser malgrat seu, encara hi són.  

Una obra original i sorprenent que parla sobre la forma de conviure amb la mort i que té aparença 
de thriller i elements d’intriga, però també entranyes i veritat.  

El director gironí Llàtzer Garcia és un dels dramaturgs catalans actuals de referència. Basada en 
una experiència personal real, aquesta obra parla, sobretot, de la culpa i la trama es construeix 
amb pinzellades de misteri, de somnis, d’obsessions.  

Autoria i direcció: Llàtzer Garcia. Repartiment: Joan Carreras, Laia Manzanares, Joan Marmaneu 
i Xavi Sáez. Escenografia: Sebastià Brosa. Il·luminació: Ganecha Gil. Vestuari: Joana Martí. 
Composició musical i espai sonor: Guillem Rodríguez. Banda enregistrada: Maria Casellas, 
Miguel Ballester i Guillem Rodríguez. Moviment: Maria Salarich. Fotografia promocional: Kiku 
Piñol. Vídeo promocional: Raquel Barrera. Ajudant d’escenografia: Sergi Corbera. Ajudant de 
direcció: Roger Torns. Estudiant en pràctiques de direcció (ERAM): Lore Azpirotz. Una producció 
de la Sala Beckett i el Grec 2022 Festival de Barcelona. 
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IL TROVATORE 
Fundació Òpera a Catalunya 

Divendres 19 de maig - 20 h  

Teatre Municipal  

10 I 20 I 36 I 50 € 

 

Il Trovatore de Giuseppe Verdi (1813-1901) es pot considerar la culminació del melodrama 
romàntic italià. 

Òpera en quatre actes (Sobretitulada en català). Text de leone Emanuele Bardare i Salvatore 
Cammarano basat en l’obra teatral en El trobador d’Antonio García Gutiérrez. Estrenada al 
Teatre Apollo de Roma, el 19 de gener de 1853. A càrrec de la Fundació Òpera Catalunya, el Cor 
dels Amics de l’Opera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès. 

Il Trovatore es una òpera romàntica, música de Giuseppe Verdi, i llibret de Salvatore 
Cammarano, completat per Leone Emanuele Bardere i basat en el drama homònim del 
dramaturg espanyol Antonio García Gutiérrez. 

Leonora i Manrico, una parella que encarna la llibertat i l'idealisme, està condemnada per la 
gelosia i l'amenaça del poder. El comte de Luna, punitiu i sàdic, té una debilitat obsessiva: 
Leonora; mentre la misteriosa i enigmàtica Azucena custòdia un secret que els destruirà a tots. 
Els mecanismes del drama i una profunditat psicològica subratllada per una música radiant i 
expansiva que desborda imaginació, converteixen Il trovatore en un dels cims del repertori, en 
què Verdi mostra el pes del passat i la impossibilitat de superar-lo 

“Il trovatore  va néixer en un període de gran intensitat creativa de Verdi i ràpidament va triomfar 
representant-se arreu durant aquells anys. De fet, pot considerar-se la culminació del 
melodrama romàntic italià per nombrosos factors com el marc històric medieval i exòtic, arrelat 
al conflicte entre els partidaris del Comte d’Urgell i els partidaris de Ferran d’Antequera a inicis 
del segle XV. D’aquesta manera es contraposen escenaris, accions i personatges: l’estament 
nobiliari i poderós respecte les classes baixes i marginals (gitanos, trobador), a través de 
situacions concises però desenvolupades frenèticament que arrengleren dos triangles 
argumentals (un amorós: Manrico-Leonora-Comte; l’altre venjatiu: Azucena-Comte-Manrico). 
Ho fa amb el rerefons d’un idealisme divergent a les altres dues òperes de la trilogia popular 
verdiana i que juga amb la simbologia de la nit, omnipresent i pulsional; i, també, del foc: de qui 
va morir-hi, de qui hi morirà, de la passió, de la gelosia, com font de llum al campament i com a 
premonició” (Albert Ferrer). 
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Intèrprets: Gustavo Porta, Maribel Ortega, Carles Daza, Laura Vila, Jeroboám Tejera / David 
Cervera, Mariya Melnychyn, Nacho Guzmán, Alejandro Chelet. Direcció musical: Daniel Gil de 
Tejada. Direcció d’escena i vestuari: Carles Ortiz. Assistent de la direcció d’escena: Esteve 
Gorina. Disseny d’escenografia: Jordi Galobart. Il·luminació: Nani Valls. Vestuari: FOC. Amb: Cor 
Amics de l’Òpera de Sabadell, Orquestra Simfònica del Vallès. Producció i organització: Fundació 
Òpera Catalunya. 

 

POÈTIQUES SINGULARS 

 

 

 

 

EL MAR: VISIÓ D’UNS NENS 
QUE NO L’HAN VISTA MAI 
Xavier Bobés i  
Alberto Conejero 
Divendres 27 de gener - 20 h  

Teatre Municipal  

18 € 

 

Alberto Conejero i Xavier Bobés dirigeixen aquesta muntatge ple de poesia, objectes i 
documents, sobre el mestre republicà que va voler mostrar la immensitat del mar al seu alumnat. 

Xavier Bobés, un mag del teatre d’objectes, i Alberto Conejero, destacat dramaturg i poeta, 
s’ajunten per estrenar una obra de teatre poètic, documental i d’objectes basada en les 
redaccions d’uns nens que no han vist mai el mar i el seu mestre Antoni Bena. 

“Aquesta és la història d’una promesa que no es va poder complir, la que va fer un mestre als 
seus alumnes. El mestre era Antoni Benaiges. Els alumnes eren els nens i nenes de l’escola rural 
de Bañuelos de Bureba, un poble de la província de Burgos. La promesa la va fer un dia d’hivern 
de l’any 1936. Els va prometre el mar. 

L'any 1934 el jove mestre català Antoni Benaiges arriba a l'escola rural de Bañuelos de Bureba, 
un petit poble de Burgos. Pocs mesos després paga de la seva butxaca una empremta i un 
gramòfon. Des d'aquell mateix any, els nens i les nenes publiquen les seves emocions, somnis i 
pensaments. 

mailto:teatremunicipal@ajgirona.cat
http://www.girona.cat/teatremunicipal


 

 

 

 

 

Ajuntament de Girona. Teatre Municipal - 972 000 324 - teatremunicipal@ajgirona.cat - www.girona.cat/teatremunicipal   

El mes de gener de 1936, els nens i les nenes publiquen El mar. Visión de unos niños que no lo 
han visto nunca. El quadern «conté, en format de vers, més que de prosa, les expressions dels 
escolars de com s'imaginen el mar, les seves pors i els seus somnis». El mestre els promet que 
aquell mateix estiu els portarà a Catalunya perquè coneguin el mar. El 25 de juliol de 1936 
Benaiges és afusellat. La promesa del mestre ja no es podrà complir. 

La peça –fruit de la nostra primera trobada com a creadors– proposa un dispositiu en el que els 
objectes, el poema i el material documental conviuen sense jerarquies”. 

Xavier Bobés i Alberto Conejero, 
autors i directors de l’espectacle. 

 

Xavier Bobés és tot un referent del teatre d’objectes, amb obres que han tingut molta trajectòria, 
com Insomni (2011), El rei de la soledat (2013) i Cosas que se olvidan fácilmente (2015). I Alberto 
Conejero és un dels dramaturgs més destacats de la seva generació, amb textos de gran 
intensitat lírica que sovint s’endinsen en la memòria històrica, com és el cas de La piedra oscura 
(2014) i Los días de la nieve (2017). 

Autoria i direcció: Xavier Bobés i Alberto Conejero. Amb: Xavier Bobés i Sergi Torrecilla. 
Dramatúrgia: Alberto Conejero, a partir de textos de les nenes i nens de l’escola de Bañuelos de 
Bureba, del seu mestre Antoni Benaiges, Marina Garcés i Alberto Conejero. Espai escènic: Pep 
Aymerich. Audiovisuals: Albert Coma. Espai Sonor: Julià Carboneras. Música original: Antonio 
José Martínez Palacios (1902-1936), en gravacions de José Luis Bernardo de Quirós i Elisa 
Rapado Jambrina. Il·luminació: Jou Serra i Mario Andrés Gómez. Disseny d’art: Anna Auquer. 
Pintura: La Beren. Assessorament documental i fotografies: Sergi Bernal. Testimonis de l’àudio: 
Documental El retratista de Alberto Bougleux i de Sergi Bernal. Alumna en pràctiques de l’Escola 
Eòlia: Natàlia Jiménez. Producció executiva: Imma Bové. Amb la col·laboració de Martí Sales en 
la traducció dels textos al català. 

Agraïments: Familia Benaiges, Marina Garcés, Javier Iglesias, José Luis Bernaldo de Quirós, Elisa 
Rapado Jambrina, Carmen Agulló Díaz (Universitat de València), Salomó Marqués i Sureda 
(Universitat de Girona), Alejandro Pérez Olivares (Universidad de La Laguna), Santiago Vega 
Sombría (Universidad Complutense de Madrid), Escola Eòlia, Àngel Canyigueral i Susana Roman 
i a tot l’equip del TNC que ens ha acompanyat en tot el procés. 

Producció: Teatre Nacional de Catalunya, Festival FITT de Tarragona i Xavier Bobés. Amb el 
suport de ICEC, Institut Català de les Empreses Culturals, L’Animal a l’Esquena. 

Funció accessible amb audiodescripció, subtítols, bucle magnètic i so amplificat amb auriculars. 
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HOY PUEDE SER MI 
GRAN NOCHE 
Teatro en Vilo 

Divendres 17 de febrer - 20 h  

Auditori de La Mercè 

18 € 

 

Un muntatge divertit, irreverent, tendre, esbojarrat, tendenciós, poètic i adorable que ha rebut 
el Premi del Públic en la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia  

Hoy puede ser mi gran noche es una festa teatral, una peça còmica i musical, un exercici 
d’autoficció que explica la fascinant història d’un cantant d’orquestra a la Galicia dels anys 90 i 
les seves filles, que volen ser com el seu pare. 

Amb l'objectiu d'entendre l'estranya amalgama que resulta d'allò que un dia vam voler ser i allò 
que som, una actriu i la seva germana músic es desdoblen en múltiples veus per fer un 
emocionant viatge al passat, a un món carregat d’exotisme. 

Teatro En Vilo desplega tota l’eloqüència de la seva poètica teatral, la irreverència, la tendresa i 
l’humor per apropar-nos a la batalla divertida i valenta d'una dona que es debat entre l'ordinari i 
l'extraordinari, entre la proesa i la derrota, entre l’haver de ser i l'autèntica felicitat.  

Aquesta obra és un celebració d'allò que ja no hi és, un cant a les persones que han perdut, a les 
que no deixen mai d'esperar el seu moment.  

Teatro en Vilo és una de les companyies més interessants del panorama teatral contemporani, 
que destaca per la seva decidida aposta per nous llenguatges artístics i per la sinceritat i 
eloqüència de la seva poètica escènica.  

La companyia persegueix un diàleg constant amb el seu entorn social, polític i personal, cosa que 
l'obliga a renovar constantment el seu llenguatge escènic. Busca situar-se a la prima línia que 
separa el teatre de la vida i la ficció de la realitat.  

Combinant el que és improvisat i coreogràfic, grotesc i autobiogràfic, l'humor absurd i la comèdia 
gestual, la tendresa i la irreverència, Teatro En Vilo es llança a l'apassionant aventura d'intentar 
desentranyar el temps en què vivim. 

Premi del Públic en la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MiT) 
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Text: Noemi Rodríguez. Direcció: Andrea Jiménez. Interpretació: Noemi Rodríguez, Darlene 
Rodríguez. Escenografia: Monica Borromello. Vestuari: Paola de Diego, Sigrid Blanco, Candela 
Ibañez. Vídeo: Ro Gotelé. Coreografia: Amaya galeote. Iluminació: Miguel Ruz. Ajudanta de 
direcció: Macarena Sanz. Fotografia: Danilo Moroni. Assessoria dramatúrgica: Eva Redondo 
Llorente. Premsa: María Díaz. Producció: Teatro En Vilo. Distribució: Proversus. 

 

 

 

 

 

 

GRACES 
Silvia Gribaudi 

Dissabte 25 de febrer - 20 h  

Teatre Municipal 

18 € 

 

La coreògrafa italiana Silvia Gribaudi qüestiona els estereotips de gènere, les identitats i el 
concepte de virtuosisme en la dansa, anant més enllà dels clixés i les aparences  

Graces és un projecte inspirat en l’escultura neoclàssica de Les tres gràcies d’Antonio Canova, 
referent universal de la bellesa, les proporcions i la mesura. Què és la bellesa? Com es manifesta? 
Les Gràcies són un cànon estètic de bellesa, però, sobretot, representen la felicitat, l'esplendor i 
la prosperitat. 

A l'escenari, tres ballarins i una ballarina construeixen un joc entre la realitat i la ficció que 
qüestiona els cànons de bellesa. Seguint la partitura de música clàssica de Vivaldi i Strauss i la 
música electrònica i contemporània de Matmos i Koudlam, Graces va teixint una peça 
escultòrica i pop que investiga els nombrosos matisos d’una bellesa específica i insolent que pot 
acabar amb els estàndards de bellesa.  

El treball de la coreògrafa italiana Silvia Gribaudi es caracteritza per elevar les imperfeccions fins 
a convertir-les en arts amb un estil cruel, directe i còmic que no diferencia entre la dansa, el 
teatre o l’art escènic. La seva poètica s'insereix en el marc social i cultural on es desenvolupen 
les seves interpretacions, centrant-se en la investigació sobre el cos i la relació amb el públic. El 
seu llenguatge artístic es podria resumir en la trobada de la dansa amb un humor cru i empàtic.  
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Silvia Gribaudi és una coreògrafa i performer italiana guanyadora de diversos premis de prestigi 
internacional. La cerca sobre el cos humà i el nudisme li ha permès crear diferents peces 
centrades en l'expressivitat i la identitat dels cossos amb les quals ha trepitjat, en múltiples 
ocasions, escenaris tant europeus com de la resta del món. Va presentar el seu treball a 
Barcelona per primera vegada el 2019, amb la peça R.OSA. 

L’espectacle obté el Premi de Danza&Danza 2019 ‘producció italiana’. 

Projecte guanyadors de l’acció CollaborAction#4 2018/2019. 

Peça seleccionada a la New Italian Dance Platform Plataform 2019. 

Coreografia: Silvia Gribaudi. Dramatúrgia: Silvia Gribaudi i Matteo Maffesanti. Ballarins: Silvia 
Gribaudi, Siro Guglielmi, Matteo Marchesi i Andrea Rampazzo. Disseny d'il·luminació: Antonio 
Rinaldi. Assistent tècnic: Theo Longuemare. Director tècnic: Leonardo Benetollo. Vestuari: Elena 
Rossi. Producció: zebra. Coproducció: Santarcangelo dei Teatri. Amb el suport del MIBAC. 

 

 

 

 

 

 

RÈQUIEM NOCTURN 
Pere Faura 

Dissabte 25 de març - 20 h  

Teatre Municipal 

18 € 

 

L’univers artístic del director de cinema i coreògraf Bob Fosse pren forma en un rèquiem festiu 
i ple de purpurina, amb 9 intèrprets, la música en directe d’Aurora Bauzà i Pere Jou i la 
col·laboració especial de Francesc Orella. 

L’any 1979 Bob Fosse va filmar All that Jazz, un retrat semi-autobiogràfic sobre la seva vida com 
addicte a les drogues, al sexe i a la feina, que acaba retratant la seva possible mort. Prenent 
aquesta pel·lícula com a principal referent, però també tota la resta del llegat cinematogràfic de 
Bob Fosse, l’espectacle és un retrat autobiogràfic de l’autor i de la seva mort professional dividit 
en tres grans actes com a símbol de les tres grans etapes d’un procés de realització d’un 
espectacle: l’audició, la creació i la funció. La història de de-funció en qualsevol acte de creació. 
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En aquest Rèquiem Nocturn, les diferents parts de la litúrgia original d’un rèquiem son 
substituïdes per escenes, cançons i danses creades a partir de l’univers coreogràfic i vital de Bob 
Fosse, creant una teatralitat in-disciplinar on moviment, paraula, música i vídeo ballen juntes en 
una coreografia per a 9 intèrprets, 2 músics en directe i 1 actor. Una experiència ritualista entre 
el llegat i la paròdia, entre l’humor i la tendresa que reflexiona sobre la bellesa de la mort per 
transformar l’acte de morir en un cabaret amb molta ploma i purpurina. 

Rèquiem Nocturn  es va estrenar al festival Grec 2020 i el 2021 torna al Mercat de les Flors en 
una nova versió, revisada i millorada. Un espectacle que és, al mateix temps, el comiat del ballarí 
i coreògraf català al món de la dansa, un homenatge al llegat de Bob Fosse i una reflexió al voltant 
de la mort. Faura ens remet a l'univers de Fosse per tal de transcendir-lo i reflexionar sobre 
assumptes que van des de la impossibilitat de viure de la dansa, fins a la bellesa de la mort. 

El treball de Pere Faura es caracteritza per l’apropiació d’elements de la cultura pop, en una 
coreografia multi-disciplinar entre tots els elements que conformen l’engranatge teatral. En 
aquest espectacle Faura posa el focus sobre els ballarins i les ballarines. Cossos normalment 
sense veu ni identitat, que desapareixen quan la paraula entra a escena. La peça és un diàleg 
entre la mort i el protagonista que serveix per debatre sobre temes com "què és el teatre i la dansa 
i on comença el gest i on la paraula". 

Premi millor espai escènic (Jordi Queralt) dels Premis Dansacat 2022. 

Premi d’Arts Escèniques dels Premis Crítica Serra d’Or 2021. 

Premi al millor intèrpret masculí (Víctor Pérez) dels Premis de la Crítica 2021. 

Concepte, direcció i coreografia: Pere Faura. Intèrprets: Odo Cabot, Montse Colomé, Raffaella 
Crapio, Mario García Saez, Júlia Irango, Anamaria Klajnescek/Claudia SolWat, Gloria 
March/Sarah Anglada, Victor Pérez Armero, Toni Viñals. Amb la col·laboració especial de: 
Francesc Orella. Concepte i espai escènic: Jordi Queralt. Composició, direcció musical i música 
en directe: Aurora Bauzà i Pere Jou (Telemann Rec.). Text: Pere Faura i Marc Angelet. 
Assessorament dramatúrgic: Marc Angelet. Ajudanta de direcció: Anna Serrano. Ajudanta 
coreogràfica: Claudia SolWat. Traduccions al llatí: Neus Faura. Disseny d’il·luminació: CUBE.bz. 
Coordinació tècnica i tècnic de llums: Arnau Sala. Vídeo-creació i tècnic de vídeo: Sergi Faustino. 
Tècnic de so: Stéphane Carteaux. Cisseny de vestuari i caracterització: Adriana Parra. Ajudanta 
vestuari durant funcions: Ona Grau. Disseny gràfic i comunicació web: Joan Escofet. Community 
manager: Pol Noya. Fotografia: Tristán Pérez-Martín. Video-enregistrament: Ricardo Salas. 
Producció executiva: Blanc Produccions. Administració: Joan Gay. Estudiant en pràctiques de 
l’Institut del Teatre: Vicente Roldán . Agraïments: Mauri Serrado, Guillermo Weickert, Alberto 
Alonso, Laia Bardella, Anna Briansó, Pere Arquillué, Jumon Erra, Ibai Luke, Mireia Farrarons, 
David Selvas, Raquel Gualtero, Sarah Anglada, Javi Vaquero, Bàrbara Raubert, Oriol Puig Taulé, 
Teatre Zorrilla de Badalona. Producció: Una coproducció de Grec 2020 Festival de Barcelona – 
Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, Mercat de les Flors, Plataforma Cultural La Diürna 
SL. Amb la col·laboració de: Fundació Banc de Sabadell. Amb el suport especial de: Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
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MÉS LLOC PER A LA FOSCA 
Elvira Prado-Fabregat 

Divendres 28 d’abril - 20 h  

Dissabte 29 d’abril – 20 h 

Soterranis de la Catedral 

18 € 

 

Una proposta escènica que parteix de Solitud, la novel·la de Víctor Català, per construir un 
espectacle singular, que combina teatre i música. 

Més lloc per a la fosca és un espectacle electrònic d’arrel -i de terror- basat en la novel·la Solitud 
de Víctor Català. Alhora, és també una investigació de la relació entre l’imaginari de Víctor Català 
i la tradició oral. És un espectacle tan poètic com transgressor; amb veus d’arxiu interactuant en 
escena a través d’un sampler. Amb un discurs articulat des de l’ecofeminisme i posant el focus 
en el diàleg passat-present, la peça té un lema molt clar sobre la violència de gènere: tota cosa 
estada deixa senyal. 

Dirigida i interpretada per Elvira Prado-Fabregat, l’obra recorre fragments de Solitud, que 
s’enllacen amb cançons de la música popular catalana. La música en viu, de la mà de la 
multiinstrumentista Míriam Encinas-Laffitte, el pianista Carles Viarnès i la bateria Laia Fortià, es 
fusiona amb enregistraments provinents de l’arxiu Càntut. 

Més lloc per a la fosca rep el subtítol Capítol I: Natura. L’espectacle es construeix a partir d’una 
tria de capítols de la novel·la i deixa la porta oberta a conformar una trilogia que posi el focus en 
altres aspectes. Els capítols seleccionats són “La pujada”, “Fosca”, “Claror”, “El Cimalt”, 
“Primavera”, “La nit aquella” i “La davallada”; a cada un d’ells se li atribueix una sonoritat pròpia 
mentre s’entrellaça amb cançons de la música popular catalana, com Sortiu ninetes, Muntanyes 
regalades, Aquest jovent i Caterina l’amor. 

Més lloc per a la fosca és un projecte cultural que combina recerca, espectacle i exposició. 
L’exposició, que es podrà veure al Bòlit Sant Nicolau del 12 de maig al 24 de setembre, explora 
l’univers mític creat per Víctor Català/Caterina Albert i estableix un diàleg amb artistes 
contemporànies com Maddi Barber, Pilar Codony, Mireia Coromina, Alba G. Corral, Alba 
Lombardía i Carles Viarnès. 
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Recerca, dramatúrgia i direcció de projecte: Elvira Prado-Fabregat. Direcció: Marta Aran i Elvira 
Prado-Fabregat. Ajudant de direcció: Alejandro Santaflorentina. Composició i direcció musical: 
Carles Viarnès. Intèrprets i pinyol creatiu: Míriam Encinas-Laffitte, Laia Fortià, Elvira Prado-
Fabregat, Carles Viarnès i els cantaires de l’arxiu de Càntut. Disseny de so, gravacions i muntatge 
espai sonor: Pau Encinas-Laffitte. Disseny escenografia lumínica: Manoly Rubio Garcia. 
Producció: Patrícia Vàzquez. 

 

 

 

 

 

MAZÙT 
Baró d’evel 

Diumenge 28 de maig - 18 h  

Teatre Municipal 

8 I 15 I 18 I 20 € 

 

Baró d’evel remunta l’aclamat espectacle Mazùt, que parla de la fugida d’un món que s’ensorra, 
cedint el protagonisme a Julien Cassier i Marlène Rostaing. 

Dos éssers surten a buscar el seu animal interior 

perquè la humanitat els supera 

perquè han perdut l’instint 

perquè el món va massa de pressa 

hi ha massa paraules, massa coses dites. 

 

Volen retrobar les seves primeres sensacions, 

es preparen, busquen pels racons de la quotidianitat, 

amb les portes obertes cap als orígens 

abans dels homes drets, 

abans dels homes pensants, 

només ser quatre potes 
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alè, alenar, respirar, 

retrobar la primera alenada 

el punt de partença 

ser un ser que respira 

i que observa el món. 

 

Mazùt  és una obra que suposa una fita en la trajectòria de recerca de Baro d’evel i que ha permès 
a la companyia de circ continuar disgregant els seus llenguatges. Ha estat el punt de partida de 
les creacions posteriors: Bestias i el díptic Là, sur la falaise. 

Mazùt  va néixer del duet de Blai Mateu Trias i Camille Decourtye en escena, però la solidesa de 
l’obra permet a la companyia plantejar una primera experiència de transmissió d’un repertori 
amb Marlène Rostaing i Julien Cassier. 

"Un dels acròbates de la companyia explicava fa poc que el primer que recorda de quan va 
incorporar-se a Baro d’evel era haver-nos trobat fent un mur de paper de 80 pòsters enganxats 
els uns amb els altres. Aquesta anècdota diu molt del funcionament de la companyia. És així: la 
nostra recerca no és tancada i el conjunt d’artistes i els col·laboradors i tècnics es desplacen, 
s’influencien amb les seves especificitats. Posar-se en perill a nivell artístic, buscar un art total, 
és per nosaltres un repte que ens guia, necessitem entrecreuar-nos, trobar-nos alhora que 
busquem l’excel·lència en cada disciplina. És un treball ardu i quotidià, mesclem el moviment, 
l’acrobàcia, la veu, la música, la matèria… Però la nostra particularitat és que incorporem a 
aquesta recerca la presència d’animals." 

Camille Decourtye i Blai Mateu Trias 

 

Autors i directors: Camille Decourtye i Blaï Mateu Trias. Intèrprets: Julien Cassier i Marlène 
Rostaing. Col·laboradors: Benoît Bonnemoison-Fitte, Maria Muñoz i Pep Ramis / Mal Pelo. 
Disseny de la il·luminació: Adèle Grépinet. Creació sonora: Fanny Thollot. Creació vestuari: 
Céline Sathal. Treball rítmic: Marc Miralta. Enginyer de gotes : Thomas Pachoud. Constructor: 
Laurent Jacquin. Llum i direcció tècnica de l’espectacle: Marie Boetas o Louise Bouchicot. So: 
Timothée Langlois o Naïma Delmond. Regidoria: Cédric Brejoux o Mathieu Miorin. Direcció 
tècnica de la companyia: Nina Pire. Delegat de direcció y difusió: Laurent Ballay. Encarregat de 
producció: Pierre Compayré. Administradora de producció: Caroline Mazeaud. Encarregada de 
la comunicació: Ariane Zaytzeff. PRODUCCIÓ: Baro d’evel. COPRODUCCIÓ: ThéâtredelaCité – 
CDN Toulouse Occitanie ; MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis ; Teatre Lliure de 
Barcelone ; le Parvis – scène nationale Tarbes-Pyrénées ; Malakoff scène nationale – Theatre 71; 
Romaeuropa festival ; L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège. 
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RUE 
Volmir Cordeiro 

Dissabte 03 de juny – 12:30 h  

Exterior 

Entrada Lliure 

 

Rue  és un espectacle que s’alimenta del carrer i que juga amb el so, el cos i el gest per crear una 
dansa feta del context i a ritme de tambor.  

Aquest espectacle forma part d’Això al poble no li agradarà, festival d’arts vives i pràctiques 
contextuals a comarques gironines. 

El carrer inventa llenguatges, acull miserables i presta el seu escenari als artistes que el prenen 
com a refugi. Deambular és una excel·lent invenció del carrer però no la única. El carrer ha 
inventat la classe, la raça, l’angoixa, la sang... 

A Rue, és l'espai el que compta, aquest espai que ens uneix tant com ens divideix, per on ha 
passat tothom, des de la gent més pobra fins a presidents de les repúbliques. En aquest solo de 
Volmir Cordeiro pren molta importància la presència del tambor, de la música viva, interpretada 
per Whasgington Timbo.  

Rue va ser concebut per Cordeiro a partir de poemes breus i epigrames de Bertolt Brecht 
mitjançant el procediment d'oferir al cos la forma d'un poema. Quan el poema s'encarna, allà on 
la carn s'ocupa de les paraules i del seu significat, el poema es torna pols i, en dispersar-se, dóna 
lloc a altres imatges que generen significats nous. El tambor talla l'escriptura donant-li un marc 
d'aspecte que és el d'una dansa feta per peces disposades al si d'una llei interna on el so completa 
el gest ballat. 

La peça és una recerca de relacions improbables a través de les quals el so, el cos i el gest puguin 
formar un conjunt de preguntes tocades pel dolor del diàleg, la fúria dels carrers i el misteri de 
la creació. 

Rue tanca el tríptic que va començar amb Ciel (2012) i va continuar amb Inês (2014). Tots tres 
són solos investits, de diferents maneres, amb la imaginació de la marginalitat i l'exposició de 
gestos vulnerables. Aquest tríptic configura un món, on cada solo determina els esdeveniments 
a l'escenari a partir de l'encarnació d'actituds adoptades davant l'alteritat condemnada a 
l'exclusió. 
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El 2021, Volmir Cordeiro rep el premi SACD Young Talent Coreography. 

Volmir Cordeiro és un coreògraf, ballarí i investigador brasiler, i un artista d’innombrables 
transformacions. Va estudiar teatre i va col·laborar amb el coreògraf brasiler Alejandro Ahmed i 
les coreògrafes brasileres Cristina Moura i Lia Rodrigues. S’incorpora a la formació “Assaigs” 
l'any 2011 al Centre Nacional de Dansa Contemporània d'Angers, on obté un màster en 
interpretació i creació. A Europa, ha participat en les obres de Xavier Le Roy, Emmanuelle Huynh, 
Vera Mantero, Nadia Lauro & Zenna Parkins, Lâtifa Laabissi i Rodrigo García. 

Coregorafia: Volmir Cordeiro. Interpretació: Volmir Cordeiro, Washington Timbo. Producció: 
Donna Volcan. Administració, producció, difusió: Manakin / Lauren Boyer & Leslie Perrin. Co-
producció: Ménagerie de Verre. Amb el suport de: Musée du Louvre, Laboratoires d’Aubervilliers, 
C N D, ICI—CCN Montpellier - Occitanie / Direction Christian Rizzo. Agraïments a: Marcella Lista 
& Marcela Santander. 

 

 

PARANORMALS 

 

 

 

HERMAFRODITES A CAVALL 
O LA REBEL·LIÓ DEL DESIG 
Col·lectiu Que No Salga de Aquí 

Dijous 09 de febrer - 20 h  

Auditori La Mercè 

12 € 

 

Un espectacle en primera persona que rastreja, amb eines del teatre documental, l’autoficció i el 
freak show, l’evolució del mite de l’hermafrodita des de la llegenda arcaica fins les persones que 
l’encarnen en l’actualitat. 

L’hermafrodita a cavall no és cap guerrera, és una amant. Una amant capaç de reclutar cossos 
fins ara impensables i, per tant, impossibles de desitjar. Una amant capaç de reclutar una horda 
d’anatomies intersex amb una missió: revolucionar la idea mateixa d’ordre social i transformar-
lo. 

Amb eines del teatre documental, l’autoficció i el freak show, Hermafrodites a cavall o la rebel·lió 
del desig parla de la vivència de les intersexualitats en primera persona i proposa la fundació 
d’un nou ordre allunyat dels esquemes rígidament duals que hem heretat.  
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Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig és un conte de vegades inquietant i de vegades 
estrident, sempre emocionant, que rastreja l’evolució del mite de l’hermafrodita des de la 
llegenda arcaica fins les persones que l’encarnen en l’actualitat i que ens explica com canvia la 
història quan ens fem les narradores de la nostra pròpia diferència.  

La peça, amb perspectiva feminista i en aliança amb una forta xarxa LGTBI, parteix de la vivència 
personal d’una de les seves creadores, però s’ha nodrit també de les històries de vida de la 
vintena de persones que van contestar la crida que el col·lectiu responsable de l’espectacle va fer 
a les seves xarxes socials. S’invoca així, per primera vegada, una polifonia de veus i experiències 
intersex en escena, amb l’objectiu d’explicar, visibilitzar i celebrar la diversitat corporal i sexual 
en general, i les intersexualitats en particular: totes aquelles anatomies que presenten 
naturalment combinacions de característiques sexuals —cromosomes, hormones, genitals 
interns i externs— que no encaixen en la noció binària de femella/dona i mascle/home, i que han 
estat clínicament patologitzades i socialment estigmatitzades. 

Aquest és el primer espectacle del Col·lectiu Que No Salga De Aquí i ha estat recolzat des de 
FiraTàrrega i el seu programa “Suport a la Creació”. Les creadores (Laura Vila Kremer, Raquel 
Loscos i Víctor Ramírez Tur) parteixen de la seva extensa col·laboració en els àmbits de 
l'activisme, allò escènic i acadèmic per posar en escena aquesta criatura mítica que és 
l'hermafrodita i totes les seves ramificacions actualment. 

Premi de Noves Tendències als premis de la Critica de Barcelona 2022. 

Amb el suport a la creació de FiraTàrrega 2021. 

Amb la complicitat de La Bonne, Teatre Tantarantana i Àtic22, Nau Ivanow, Graner, Escocesa, 
Àtrium Viladecans, Generalitat de Catalunya i Premis Barcelona 2020. 

Amb el suport logístic i moral de Cia Casa Real. 

Autoria: Laura Vila Kremer, Raquel Loscos, Víctor Ramírez Tur. Dramatúrgia i direcció: Raquel 
Loscos, Víctor Ramírez Tur. Interpretació: Laura Vila Kremer. Horda intersex: Aldara, Asmi 
Ananda, Camí Baró San Frutos, Doume, Iolanda Melero Puche, Raquel Medina, Rita Jeiguorz, 
Zentvuit; i els paisatges i experiències de Mer Gómez, Susana L., Teresa, Andrea Aparicio, Ana 
Belén, Patricia, Destinys, Lucía Díaz, Marta Rozas, Lucas López. Producció: Hèctor Boada, Patricia 
Moral. Visuals: Carme Gomila. Espai sonor: Aurora Bauzà. Escenografia: Oriol Corral, Xesca 
Salvà. Il·luminació: Marieta Rojo. Vestuari: Gala Garriga. Disseny gràfic: Pau Masaló. 
Comunicació: Patricia Moral. Assessoria de moviment escènic: Marta Filella. Fotografia: Alba 
Calle, Núria Gámiz. Traducció al català: Gema Moraleda, Lluc Potrony. Equip de rodatge: Carme 
Gomila, Hèctor Boada, Gala Garriga, Meri Varó, Noel López, Jordi Paris, Sàndal Boada. Amb el 
suport a la creació de: FiraTàrrega 2021. Amb la complicitat de: La Bonne, Teatre Tantarantana 
i Àtic22, Nau Ivanow, Graner, Escocesa, Àtrium Viladecans, Generalitat de Catalunya i Premis 
Barcelona 2020. Amb el suport logístic i moral de: Cia Casa Real. 
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CONCRETE MATTER 
Los Detectives 

Dijous 09 de març - 20 h  

Sala La Planeta 

12 € 

 

Un espectacle sobre les relacions entre el desig de realització, la projecció i la figura materna i 
com aquestes relacions dialoguen amb altres referents femenins que ens envolten i ens 
influeixen. 

Concrete Matter  ens parla de la realització i de la projecció a través de la relació materno-filial i, 
com és habitual en Los Detectives, es posa el focus en referents i cossos femenins; en aquest cas, 
els seus, però també els de les seves mares, amb les quals comparteixen escenari. 

El marc conceptual de l’obra està teixit per capes de referents. D’una banda, dones realitzades, 
com ho són les artistes feministes dels anys setanta Hannah Wilke, Pauline Oliveros i Yvonne 
Rainer; de l’altra, el text de «Les tres germanes» de Txékhov, que ens parla sobre la impossibilitat 
de la realització, i que ens ajuda a generar altres capes dramàtiques per dialogar sobre la nostra 
pròpia frustració.  

Concrete Matter  és un joc escènic que qüestiona el teatre com a espai per a la mentida, amb el 
mecanisme propi de la ficció per «fer creure» l’escena, jugant amb l’expectativa, amb la sensació 
de pèrdua de les performers, dels personatges que interpreten i del propi públic. 

La peça és una versió molt personal de Les Tres Germanes que juga amb els codis inherents al 
teatre per parlar i convidar a qüestionar-nos des de la fragilitat, el lliurament i l'autocrítica sobre 
quines relacions s'estableixen entre el desig de realització, la projecció i la figura materna i com 
aquestes relacions dialoguen amb altres referents femenins que ens envolten i ens influeixen. El 
desig, la feina, el futur, el plaer o l'herència. La peça qüestiona el teatre com a espai per a la 
mentida, proposant l'autenticitat i la fragilitat de les performers com a matèria primordial. 

Los Detectives són Mariona Naudin, María García Vera, Marina Colomina i Laia Cabrera. La 
companyia, formada el 2016 a Barcelona, desenvolupa projectes investigant paral·lelament «allò 
femení» i les possibilitats de l’escena, qüestionant els límits de totes dues per generar un 
llenguatge propi a partir de les temàtiques que aborden i els formats proposats.  
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Cadascuna prové de camps que van de l’antropologia al cinema, les belles arts o la biologia. 
Aprofiten els seus interessos per expandir el llenguatge escènic i desbordar-se cap a una mirada 
més plàstica del cos, nodrida d’un treball de recerca exhaustiu que interpreta referents del camp 
de les humanitats, fílmics i artístics, i que explora els límits de les convencions teatrals 

Idea i creació: Los Detectives. Direcció artística: Mariona Naudin. Interpretació i cocreació: 
Marina Colomina, María García, Montserrat Lorda, Mariona Naudin, Laia Cabrera, Pepa Martínez, 
Antonia Vicens i Pepa Vera Ortiz. Assistència de direcció: Mònica Almirall. Acompanyament i 
producció: La Noche Dentro (Haizea Arrizabalaga I Aixa González).  Disseny de llums: Daniel 
Miracle. Disseny de so: Sara Fontán i Edi Pou. Disseny escenogràfic i vestuari: Oriol Corral. Foto: 
Jesús Robisco.  Edició de fotografía: Marina Colomina. Estructures de suport: Antic Teatre / OSIC 
/ La Caldera / Graner. Coproducció: Antic Teatre, Dansa Metropolitana. 

 

 

 

 

 

ONE NIGHT AT THE GOLDEN BAR 
Alberto Cortés 

Dijous 13 d’abril - 20 h  

Auditori La Mercè 

12 € 

 

One night at the golden bar  és una declaració d’amor queer musicada; dirigida a un Altre que es 
converteix en tot el públic. El paradís utilitzat és el bar i com a iconografia la figura de l’àngel, el 
so de l’arpa i la força del destí.  

“He anomenat One night at the golden bar a l'experiència de vulnerabilitzar-me per trobar la 
bellesa que apareix a la declaració d'amor cursi, afectada, desfasada i queer. Escrivint des de 
l'èxtasi i des del romàntic, va aparèixer l'orador i la investigació de la veu cantada i musicada; en 
definitiva volia trobar un cant que posi en evidència la fragilitat dels afectes des de la mirada 
marica. Vull invocar des d'algun tipus de cel inventat a la figura de l'àngel, preguntar-me sobre 
quines són les identitats que estan a aquest lloc vulnerable i monstruós al mateix temps i com 
protegirem aquests cossos quan s'exposin a la seva fragilitat. 
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Per entendre'm em dic que això va del que els focs del desig i l'amor van fer amb el meu cos i el 
meu llenguatge pensant en altres homes. Pel camí m'apareixen totes les esquerdes sense 
resoldre que formen part d'allò inabastable associat a allò romàntic; les tensions entre les teories 
que formulem per inventar-nos noves formes de relacionar-nos amb la toxicitat masculina i 
l'heteronorma i alhora la capacitat de caure malalts de desig davant L'Home que llaura la terra. 
Aquesta esquerda és aquesta performance. Encara que també pot ser l'atac que Ana Torroja 
canta a la Força del Destí quan diu “una nit al bar de l'Or em vaig decidir atacar”. I també podria 
ser el que va dir Rilke: “tot àngel és terrible”. O totes aquestes altres coses que veig quan canto 
l'amor, però no entenc”. 

Alberto Cortés 

 

L’artista malagueny Alberto Cortés completa el díptic sobre l’amor romàntic que va començar 
amb El ardor. A One Night at the Golden Bar, Cortés ens apropa a una capa més tendra dels 
afectes que ens travessen. Cortés, acompanyat a escena pel músic César Barco, ens embarca en 
un diàleg no jeràrquic on veu, música i cos s’expliquen en el mateix pla i cadascuna a la seva 
manera. Assajat o no, aquest diàleg es reinventa cada vegada com si fos la primera. 

En la peça hi ha un qüestionament polític sobre els discursos normatius de la carn i de l’expressió 
de les emocions. One Night at the Golden Bar és un joc de seducció plantejat des de l’afectació 
més exagerada, un intent de replantejar la nostra relació amb allò romàntic duent-ho a la 
superfície – a flor de pell. 

Alberto Cortés és malagueny, director i dramaturg. Prèviament també es va llicenciar en Història 
de l'Art. El 2008 va crear la companyia Bajotierra i ha desenvolupat des de llavors una tasca de 
creació teatral i promoció d'iniciatives com El Quirófano, festival d'escena alternativa de Màlaga 
o el cicle Escena Bruta. El 2012 va treballar amb la companyia de dansa teatre belga Peeping 
Tom, de gran influència per a ell. La seva carrera s'ha centrat en la investigació sobre el fet teatral 
(la narrativa, la paraula o el moviment). Entre les seves obres figuren Historia de Mikoto, Yo antes 
era mejor, El ardor, Hollywood i Masacre en Nebraska. 

Concepte, dramatúrgia, textos i interpretació: Alberto Cortés. Música i espai sonor: César Barco 
Manrique. Il·luminació: Benito Jiménez Vestuari: Gloria Trenado. Assistència en moviment: 
María Cabeza de Vaca. Assistència en espai escènic: Víctor Colmenero. Fotografia i vídeo: 
Clementina Gades Gràfica: Pvlcrx. Amb la col·laboració de: Teatre Calderón de Valladolid, Junta 
de Andalucía (Residencias Àgora), Centre Conde Duque i Graners de Creació. Agraïments: La 
Poderosa, Labo XL, Rebeca, Iver, Claudia, Mariquiña, Esther i Peru. 
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[ÈXIT] THROUGH THE GIFT SHOP 
Carla Rovira 

Dijous 11 i divendres 12 de maig - 20 h  

Teatre Municipal 

12 € 

 

L’artista gironina Carla Rovira analitza els processos de gestació en base als conceptes d’èxit i 
fracàs fent un recorregut a través de peces expositives 

[ÈXIT] THROUGH THE GIFT SHOP aborda el cas concret d’X. Als sis mesos d’embaràs, en una 
ecografia, diagnostiquen que el fetus que està gestant té una malformació al cervell. Aquesta 
malformació té quatre pronòstics possibles (tres d’ells acaben amb la mort del fetus o un 
patiment extrem). Durant l’espectacle s’expliquen els tres mesos d’embaràs des del dia del 
diagnòstic fins al final. S’explica què li passa al cos, quines preguntes et fas quan vius aquesta 
situació, els monstres que et confronten i com es viu això col·lectivament. 

[ÈXIT] THROUGH THE GIFT SHOP és una autoficció emmascarada, narrada en tercera persona. 
El dispositiu escènic passa a través de les peces expositives i és a través d’aquesta interacció que 
es va desenvolupant l’escena. 

Carla Rovira obre en canal un record dolorós de l’embaràs, amb emoció i sense sentimentalisme. 
Posa en relleu com les persones confronten els possibles obstacles quan el seu objectiu és 
aconseguir tenir una criatura, que compara amb un “souvenir” d’una botiga de regals, en anglès 
‘gift shop’. Tot plegat, amb l’objectiu de detectar, legitimar i visibilitzar quines noves realitats 
experimenten les persones que han d’afrontar la possibilitat del “fracàs”. 

Aquesta peça forma part d’un projecte híbrid d’espectacle i exposició que analitza els processos 
de gestació en base als conceptes d’èxit i fracàs. 

Carla Rovira desenvolupa la seva carrera en solitari des del 2015. Ha creat diversos peces com 
Most of all, you’ve got to hide it from the chicks al 2015, Aüc, el so de les esquerdes amb la cia. 
Les Impuxibles i MÀTRIA al 2017 o Posaré el meu cor en una safata al 2019 en residència al 
Teatre Lliure. 

Dramatúrgia i interpretació: Carla Rovira Pitarch. Disseny gràfic, lumínic i escenografia: Manoly 
Rubio Garcia. Disseny audiovisual: Erol Ileri Llordella. Disseny de so i composició musical: John 
Christian Cárdenas, Erol Ileri Llordella. Producció: Aina Bujosa Díaz. Construcció motlle panxa: 
Elena Villalba Camiño. Forja: Ferro Calent Forja. Correcció textos exposició: Gema Moraleda. 
Locucions: Andrea Artero, Laura Blanch, Carla Rovira. 
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INTERGENERACIONALS 

 

 

 

 

 

SCROOGE 
Cor de Teattre 
Dijous 29 de desembre – 18:30 h  

Teatre Municipal  

15 € 

 

Per encetar la temporada i despertar l’esperit nadalenc, Cor de Teatre presenta la seva versió a 
cappella del Conte de Nadal de Charles Dickens. Una obra de teatre musical per a tots els públics. 

Les festes de Nadal. En aquestes mateixes paraules, deia Charles Dickens, hi ha alguna cosa 
màgica. Qui en sentir-les no experimenta un sentiment que li omple de cap a peus l’ànima de 
joia? Hi ha qui dirà que Nadal ja no és el que era en temps antics, o bé que ara els bons sentiments 
queden esborrats pels grans centres comercials. Però no perdem l’esperança i tornem a explicar 
a tots els escèptics que un altre Nadal és possible. 

Scrooge és un espectacle basat en el Conte de Nadal de Charles Dickens. Una obra de teatre 
musical per a tots els públics, amb cançons de diferents compositors arranjades per cantar a 
cappella, el signe d’identitat de Cor de Teatre. 

L’obra que ha estat adaptada per Andrea Portella i amb arranjaments musicals del director de 
Cor de Teatre, David Costa, busca recuperar la màgia nadalenca i també recordar als escèptics 
que un altre Nadal és possible. 

Cor de Teatre no és pròpiament un grup vocal ni tampoc una companyia teatral, sinó les dues 
coses alhora. Un cor que trenca amb la distribució característica d’aquestes formacions sobre 
l’escenari per incorporar moviment, acció i recursos propis de l’àmbit teatral. Fundat i dirigit per 
David Costa, treballa des de fa 24 anys en la recerca de noves sonoritats, experimentant amb el 
seu potencial expressiu i la interpretació́. Per tot això, és molt més que un grup vocal, és una 
companyia que ha obert un nou camí en la interpretació del repertori polifònic. 

Edat recomanada: a partir de 8 anys. 
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Intèrprets, Cor de Teatre: Clàudia Àlvarez, Anna Artigas, Fiona Batlle, Flora Capità, Lluís Coll, 
Carla Costa, Sara Costa, Clara Duran, Aleix Fernàndez, Jordi Forcadell, Mariona Ginès, Sara 
Gómez, Valentina Gómez, Violeta Gómez, Marc Grabulosa, Enric López, Ariadna Llop, Martina 
Majó, Nasi Marco, Martina Mir, Llum Pérez, Bruna Pla, Ferran Plana, Pere Quintana, Sylvia 
Robinson, Òria Sitjà, Joan Vila, Lluc Vilanova, Rosa Vilanova i Jordana Villar. Adaptació del Conte 
de Nadal de Charles Dickens i direcció escènica: Andrea Portella. Direcció musical: David Costa. 
Espai escènic: Andrea Portella i David Costa amb la col·laboració de Guillem Feixas Geronès i 
Jordi Sala. Il·luminació: Toni Pujol. So: Marc Paneque. Coreografies: Alba Carretero. Vestuari: 
Laura Pujolàs. Grafisme i comunicació: Estudi Oliver Gràfic. Producció: Somfònics i Ajuntament 
de Banyoles. Amb el suport de: Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i Diputació de 
Girona. I la col·laboració de: la Fundació Lluís Coromina. 

 

 

 

 

 

 

SOPLA! 
Truca Circus 

Dissabte 07 de gener – 18:00 h  

Teatre Municipal  

15 € 

 

Sopla! és un espectacle de circ contemporani de gran format dirigit a tots els públics, amb una 
destacada varietat de tècniques de circ, atmosfera festiva, ball, cançons i molt d'humor. 

Sopla!  és la “celebració d'una celebració”. Celebrem que podem tornar a reunir-nos, sense haver 
de comptar quants som ni de quina unitat familiar venim. Sopla!  aborda tot allò que no hem 
pogut fer durant tant de temps, començant per respirar i bufar amb normalitat. 

Aquesta festa s’emmarca en un temps estètic inspirat en els anys 20 del segle passat, just fa cent 
anys, quan la humanitat començava a superar una altra pandèmia, la de l'anomenada “grip 
espanyola”, que va posar en perill la societat de l’època. Aquest final de pandèmia va desembocar 
en nous temps, en una dècada anomenada “els feliços anys 20”. Sopla!  mira a aquesta felicitat 
passada per desitjar-nos un futur esplèndid que arrenca aquí i ara, en aquests minuts de diversió. 

mailto:teatremunicipal@ajgirona.cat
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Cinc diàbolos ballarins, un bosc de cordes, un duel de bicis, un helicòpter amb peus i mans, unes 
pilotes amb molt de ritme. Hi ha qui vola alt i hi ha qui es tira a terra per esquivar uns malabars 
despietats. Una bona festa amb música i un il·lustre i misteriós homenatjat. Un retrobament amb 
moments inquietants, divertits, avorrits i desconcertants. 

Sopla!  és un estat, és una atmosfera, és un líquid rosa, és confeti. 

Amb Sopla!, Truca Circus reuneix artistes i talents molt representatius del circ andalús en un 
mateix espectacle.  

Truca Circus és la companyia que engloba des del 2019 els diversos projectes de creació circense 
i escènica de l'empresa de gestió cultural Noletia. Amb gairebé 20 anys de camí professional, 
Noletia centra la seva feina en l'àmbit del circ contemporani, amb projectes de tota mena, encara 
que amb una certa especialització en l'organització de festivals, havent organitzat més de 30 
edicions de diferents festivals en una desena de localitats, amb el Festival Circada (Sevilla) al 
capdavant. 

Premi Millor Espectacle de la Resta del Món – atorgat per la fira d'arts escèniques Umore Azoka, 
Leioa. 

 

Edat recomanada: a partir de 6 anys. 

 

Direcció: Greta García i Daniel Foncubierta. Producció executiva: Gonzalo Andino. Intèrprets: 
Daniel Foncubierta (Infoncundibles / La Banda de Otro), José Alberto Foncubierta 
(Infoncundibles / La Banda de Otro), Rafael Díaz (La Banda de Otro), Darío Dumont (LaNördika), 
Rebeca Pérez (Rebe al Rebés), Antonia González (Cía La Querida), Marina Benites (Cía La 
Artrópodo / Chimichurri). Posada en escena: Anna Jonsson. Música original: Jasio Velasco i 
Daniel Foncubierta. Disseny d’il·luminació / Direcció tècnica: Manuel Colchero i Ignacio 
Almarcha. Tècnic en gira: Manuel Colchero. Vestuari: Gloria Trenado (Nantú). Producció: Paula 
Gutiérrez i Marta González (Noletia / Truca Circus). Construccions: Anna Jonsson, Javier Dastis, 
ijuggler.es, Ellaved Alcano, Antonia González,Rebeca Pérez, Logotec, Javier Andino. Distribució: 
Elena Carrascal Impulso*Distribución / Nacho Vilar. Comunicació i Disseny Gràfic: Alfonso 
Barragán. Audiovisuals: Agustín Hurtado (La Buena Estrella). Fotografia: Luis Montero. 
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EL LLOC DEL DESIG 
Projecte I.G.L.U. 

Diumenge 15 de gener – 12:00 h  

Teatre Municipal  

7 € 

 

“El lloc del desig” és un viatge, un paisatge i una festa! 

És una experiència que convida a reflexionar sobre el desig i a descobrir-lo des de la sensorialitat: 
investigar-ne el so, la forma, la textura, el gust, l’olor i la mida. Un recorregut immersiu, des del 
gaudi, l’humor i la imaginació, per redescobrir on es troba el lloc del desig. Al llarg de la peça, el 
públic transita i s’atura a les diverses zones que configuren aquest territori en què la il·lustració 
i el so en directe hi són ben presents. 

Amb projecte I.G.L.U la il·lustradora Clara Sáez i l’actriu Maria Jover creen des del 2019 
propostes escèniques híbrides que dialoguen amb la il·lustració, el so i la paraula generades a 
escena. 

 

Edat recomanada: a partir de 6 anys. 

 

Idea i creació: Clara Sáez i Maria Jover. Intèrprets: Clara Sáez i Maria Jover. Disseny de so: Sofia 
Martori i Maria Jover. Disseny espai, il·luminació i vestuari: Sergi Cerdán. Disseny imatge i gràfic: 
Clara Sáez. Assessorament de direcció i dramatúrgia: Andrea Pellejero i Adrià Girona. 
Assessorament visual: Helena Pièlias. Producció i distribució: Maria Soler. Amb el suport de: 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Beques Kreas de l’Ajuntament de Girona, 
Teatre Municipal de Girona, Teatre Lliure, Espai Nyamnyam, Escola el Galliner, Teatre el Jardí 
de Figueres.  
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LA CASA MÉS PETITA 
Campi Qui Pugui 

Diumenge 12 de febrer – 12:00 h  

Auditori La Mercè 

7 € 

 

Un espectacle compromès amb la infància que aborda la incertesa que viuen les nenes i nens 
refugiats després d'abandonar el lloc d'origen. 

Amb una maleta, un petit pomer i el desig de tornar aviat, la Bettina deixa enrere casa seva per 
descansar del soroll de les bombes i de la por que li provoca la guerra. En arribar a la seva “nova 
casa”, s’adona que res és com s’imaginava. La Norma, una nena més gran en la mateixa situació, 
serà qui l’acompanyi en aquesta història, construint entre les dues una amistat que els permetrà 
fer front a les dificultats a les quals sobreviuen. 

L’espectacle tracta la incertesa que viuen les nenes i nens refugiats després d’abandonar el seu 
lloc d’origen, la seva casa, sense saber quin serà el seu destí. L’obra parla del desarrelament i la 
importància dels vincles interpersonals en situacions de vulnerabilitat. Si una llar és el lloc on un 
individu habita amb sensació de seguretat i calma, quina és la unitat mínima per a això? Potser 
una abraçada pot convertir-se en la casa més petita que necessites… 

La companyia Campi Qui Pugui neix l’any 2008 fruit de la passió de dues persones per crear i 
compartir teatre. La companyia està fundada i dirigida per l’actor Jordi Pedrós i l’actriu Cristina 
Garcia, formats en diferents mètodes teatrals a escoles de París, Barcelona i Lleida. 

Han treballat amb els seus espectacles en més de 15 països de tot el món. Per la companyia és 
important buscar els punts en comú entre tots els públics, amb un tipus d’humor i aspectes 
visuals que puguin arribar a diferents edats i persones de diferents orígens; despertant l’infant 
que portem dins. 

Edat recomanada: a partir de 6 anys. 

Intèrprets: Cristina Garcia i Alícia Buil. Autoria del text original: Maialen Díaz. Traducció i 
adaptació: Xavier Manuel i Cristina Garcia. Direcció: Rosa Díaz de La Rous Teatro. Disseny 
escenografia: David Lainez. Construcció escenografia: Jordi Pedrós i Joan Pena. Vestuari: Goretti 
Herrero. Música: Asier Fernandez i Eneko Anaut. Il·luminació: Marc Espinosa. Producció: Cia. 
Campi Qui Pugui. Idea original: Yarleku Teatro.  
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LA REINA DEL ARGA 
Estefanía de Paz Asín 

Diumenge 12 de febrer – 18:00 h  

Auditori La Mercè 

7 € 

 

Un delicat espectacle que ens parla de la història de les arts circenses i les tècniques com el 
funambulisme i que ens parla, sobretot, de Remigia Echarren, la Reina del Arga.  

Hi va haver un temps en què totes les gates de Pamplona es deien Remígia. Hi ha un carrer a 
Pamplona, amb el nom de Remigia Echarren, i potser a la memòria d'alguna de les persones més 
grans continuï viva.  

Nascuda a Pamplona el 1853, Remigia Echarren, també coneguda com “La Reina del Arga” o “La 
Reina de les altures” va ser una dona avançada al seu temps. Funambulista intrèpida, artista, 
valenta i arriscada, és una figura femenina més citada que coneguda que va visitar diverses 
ciutats europees caminant sobre una maroma. Entre moltes altres proeses, va travessar el riu 
Arga diverses vegades sobre una corda suspesa a 10 m, una de les quals amb els ulls embenats. 

Però qui va ser realment la dona darrere del sobrenom? Com va passar de dir-se Remigia 
Echarren a Pamplona a ser Madame Agostini a París? Estefanía de Paz Asín ens explica tot el que 
ha esbrinat sobre la funambulista. Fascinada per la seva història, ha buscat i trobat i allà on la 
memòria arxivada ha deixat d'aportar dades, ha seguit creant i construint, per ajudar-nos a 
conèixer aquesta increïble dona. 

Després d'estrenar aquest projecte l'abril del 2021, l'Ajuntament de Pamplona va aprovar, per 
unanimitat, el canvi de nom de les mítiques passarel·les del riu Arga, ara s'anomenen Les 
passarel·les de Mademoisella Agustini, el nom artístic de Remígia. 

L'espectacle combina diferents arts i tècniques, com ara la narració, la interpretació, el teatre 
d'objectes, l'il·lusionisme, les arts plàstiques i el circ. És un espectacle amb música i so creats 
expressament, en què també hi ha veu en directe. Elements en moviment mitjançant estructures 
i sistemes de politges, escenes desplegables creades mitjançant pop up, cartells lluminosos… Tot 
això es concentra en la idea del Circ de Puces, espectacle circense el motor del qual és la il·lusió 
que es genera. 
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Estefanía és una artista multidisciplinària amb formació en circ, teatre, dansa i veu 
principalment. Ha trepitjat els millors escenaris de la península i ha participat com a promotora, 
actriu i cantant en innombrables espectacles de carrer i sal. Estefanía és un animal escènic. Els 
seus últims reconeixements han estat superar les proves de teatre físic, clown i mim del Cirque 
du Soleil 2019 i el premi FETEN 'Millor interpretació' amb el seu darrer espectacle La Reina del 
Arga a FETEN 2022. Ha estat actriu i cantant en nombroses companyies i muntatges amb 
Yarleku, Endeca Teatro amb El mundo al revés, una escuela de bufones; Enboca amb Besos, 
Marisa Paredes ya tiene la camisa negra i, actualment, amb Cabaret Paranormal des del 2017 
d'Arantxa Vela Buendía, EO i La Reina de l'Arga. 

Premi FETEN 2022 Millor Interpretació per a Estefanía de Paz Asín. 

Edat recomanada: a partir de 6 anys. 

Idea original, creació interpretació: Estefanía de Paz Asín. Fotografia: Kiko Ortega i Hodei 
Unzueta. Música i espai sonor: Gorka Pastor. Escenografia i atrezzo: Zenzerro, Fernando Varela, 
Mila García. Vestuari, caracterització i maquillatge: Elías Angulo Martínez, Estefanía de Paz Asín. 
Il·luminació: Óscar García Valoria. Vídeo: Jesús Iriarte Producció: Estefanía de Paz Asín. 
Ajudants producció: Garbiñe Navarro Rodríguez, Noemí Irisarri. 

 

 

 

 

BOIRA 
Cia Voël 

Diumenge 12 de març – 18:00 h  

Teatre Municipal 

12 € 

 

Una proposta poètica i onírica que, mitjançant el circ i la música en directe, ens convida a 
reflexionar sobre conductes afectives modernes, necessitats materials i el caràcter eteri de la 
vida en general. 

Boira densa, 

que m’allunya de tot, 

fins i tot de la meva ombra, Què m’amagues? 

Deixa’m veure 

el camí que he de seguir 
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Boira és aquest moment present on no pots veure el que va ser… ni el que serà. Certs períodes es 
presenten terriblement llargs i feixucs, d’altres breus i lleugers. Entre aquestes dues dimensions 
flotem, creient que trobarem el camí, sense saber que el camí sempre ha estat sota els nostres 
peus. 

Llaços eteris connecten unes vides amb unes altres. Què ens porta a triar un camí o un altre? Què 
ens uneix a qui? On? Per què? 

Una cortina de boira, densa, blanca. És darrere d'aquesta cortina on s'amaga tot allò que no vam 
fer, que no vam dir, que no vam abraçar, vam besar, vam estimar, vam saltar, vam pensar. És 
darrere d'aquesta cortina, densa com la boira, que veiem la claredat. És darrere d'aquesta cortina 
que es mou el món com una gran ona que ho aixeca tot al teu voltant. És darrere d'aquesta cortina 
on hi ha el camí. És darrere d'aquesta cortina on hi ha més vides i és aquí darrere on podem volar. 
I, encara així, seguim sense saber de quin costat de la cortina som. 

Acrobàcia aèria, pal de pèndol i altres sorpreses. 

Cia Voël és la trobada entre dos persones, que sent d’aparença tant diferents, es complementen 
i s’uneixen en la recerca de camins creatius i acrobàtics amb la tècnica del quadrant rus com a 
protagonista. Actualment la Cia Voël segueix en gira amb el seu primer espectacle Ex-libris i el 
segon espectacle Boira. A més a més de treballar activament amb el projecte Reditus, una revisió 
de llegendes catalanes adaptades amb el llenguatge del circ. 

Premi Zirkolika a millor numero de circ 2019. 

Edat recomanada: a partir de 5 anys. 

Idea original i direcció:Cia. Voël. Interpretació: Silvia Capell, Debi Cobos, Lorena Madurga, Jordi 
Serra, Marc Sastre. Interpretació i composició musical: Marc Sastre. Acompanyament artístic: 
Joan Arqué (ull extern i dramatúrgia), Magí Serra (moviment), Joan Ramon Graell (tècniques de 
circ), Tom Collin (acrobàcia). Audiovisuals: Julià Rocha. Vestuari: Rosa Lugo. Espai escènic: Cia 
Voël, Saudara. Il·luminació: Ignasi Solé. Producció: Cia Voël – La Persiana. Coproduccio: Festival 
Grec. Agraïments: Griselda Juncà, Tomeu Amer, Simonet, Jordi Camprubí, Clara Xandri, Paquito, 
Rat Serra, Oriol Escursell, Bernat Falip, Raul Santos, Spela Vodeb, Adrià Domènech, SmokeRent. 
Amb el suport de: Festival Grec, Generalitat de Catalunya departament de cultura, Teatre 
Principal d’Olot, Teatre Principal de Terrassa, Teatre Principal de vilanova i la Geltrú, Espai Volat, 
Ateneu Popular de 9barris i Associació La Persiana. 
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3. ESCENA EXPANDIDA  

Aquesta temporada l’escena expandida creix, expandint les propostes del cicle Paranormals 
amb una sèrie d’accions al voltant dels espectacles que promouen la participació des d’un 
enfocament de drets culturals i d’enfortiment comunitari. Es treballarà amb Lo Relacional, un 
col·lectiu catalitzador de relacions i pràctiques que transiten entre l’educació, la creació cultural 
i la dinamització comunitària. 

L’objectiu és proposar espais de trobada i de relació per abordar les diferents temàtiques que 
travessen els espectacles del cicle. Crear espais per compartir mirades, per explorar contextos, 
activar noves formes de fer i de relació, activant processos de transformació individual, social i 
comunitària.   

Des d’una perspectiva feminista, queer, intercultural i interseccional, es facilitaran processos 
d’exploració, participació i de creació conjunta de coneixement a partir de pràctiques creatives 
que situen el cos, les emocions i el pensament-acció al centre de l’experiència. 

 

4. ABONAMENTS I DESCOMPTES 
 

ABONAMENTS 

Abonament a la carta 3 (3 o més espectacles) 

20% 

25% (Targeta Girona Cultura) 

 

Abonament a la carta 6 (6 o més espectacles) 

25% 

30% (Targeta Girona Cultura) 

 

Abonament Familiar (3 o més espectacles de l’itinerari intergeneracionals) 

25% 

30% (Targeta Girona Cultura) 

 

DESCOMPTES 

15% descompte: Targeta Girona Cultura 30+ , Targeta Girona Cultura 16-29,  jubilats,  majors de 
65 anys, menors de 30 anys, aturats, famílies nombroses o monoparentals i targeta de 
discapacitat.  
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3€ / entrada: Targeta Girona Cultura 16-29. Entrades limitades. 

50% descompte: Targeta Girona Cultura 0-15. Excepte espectacles de l’itinerari 
intergeneracionals. 

Descomptes per a grups: preus especials per a grups d'un mínim de 20 persones en la compra 
anticipada. 

 

5. PROGRAMA EDUCATIU  

El programa educatiu és una peça clau en la construcció d’un teatre més obert a la ciutadania i 
amb capacitat transformadora.  

Des d’Arts Escèniques de la ciutat de Girona, en diàleg amb diferents agents, centres educatius i 
el servei d’educació, es continua amb la tasca encetada la passada edició de reforçar el binomi 
cultura-educació amb projectes innovadors de participació i amb una amplia oferta 
d’espectacles durant el curs 2022-2023. 

 
PROJECTES PARTICIPATIUS 
Des d’Arts Escèniques s’impulsen dos projectes participatius, de pràctica artística a l'aula, en dos 
centres educatius de màxima complexitat: Escoles Planter i Mapadeball 

Els  projectes participatius tenen l’objectiu de connectar i enfortir els vincles entre educació i 
cultura al territori. Centres educatius, equipaments culturals i artistes s’uneixen per fer de les 
arts una eina de democratització, cohesió i innovació social. En aquests projectes, l’art i la 
creativitat són entesos com a recursos col·lectius que els diferents agents del projecte posen al 
servei de la transformació social. 

Les accions creatives a l’aula enforteixen la dimensió relacional i l’apoderament del grup, 
fomenten el treball en equip i el paper de la individualitat en el conjunt. Impulsar la creativitat 
de l’alumnat a través de l’art, en qualsevol de les seves disciplines, pot millorar la seva capacitat 
d’aprenentatge i d’expressió oral. 

Els projectes participatius també impulsen la participació del públic juvenil a la vida cultural, 
fomenten l’hàbit de participació cultural en els espais, siguin equipaments o no de proximitat, 
entenent la participació no només com a consum, sinó com a implicació activa en la creació, 
exhibició i difusió cultural. 

 

Escoles Planter 

Escoles Planter és un projecte de mediació artística ideat per l’Associació ConArte Internacional, 
impulsat a l’Institut Santa Eugènia pel Teatre Municipal i el Servei d’Educació de l'Ajuntament 
de Girona.  
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Les Escoles Planter són centres educatius innovadors i vinculats a l’entorn que aprofiten el 
potencial transformador de les arts per dur a terme una millor acció educativa. Durant un període 
de 3 anys, els centres participants posen en pràctica una metodologia de treball que combina la 
intervenció directa d’artistes a les aules, la participació de l’alumnat a la vida cultural del 
municipi, la formació específica de l’equip docent en pedagogies artístiques, i la creació d’un pla 
d’educació cultural que assegura la sostenibilitat del projecte. Mitjançant una avaluació 
continuada, el centre és certificat com a Escola Planter al final del procés. 

El projecte es va iniciar el curs passat amb la participació de l’alumnat de 2n ESO de l'IES Santa 
Eugènia. Aquest curs hi participa l'alumnat de 2n i 3r d'ESO amb l'acompanyament artístic de la 
directora d'escena Mercè Vila Godoy i el seu equip col·laborador. En total, el projecte acull 
gairebé 200 alumnes i prop de 30 docents. 

ConArte Internacional és una entitat gironina que treballa per garantir el dret de participació a la 
vida cultural de la ciutadania a través de la pedagogia de les arts, desenvolupant projectes 
d'intervenció directa als centres educatius i mitjançant la formació, assessorament i 
acompanyament a agents culturals del territori, per tal de transformar les polítiques culturals i 
educatives que s'apliquen a les comarques de Girona. El programa Escoles Planter és fruit d'una 
experiència de treball de 9 anys a un total de 22 centres educatius i 7 municipis. 

 

Mapadeball 

Mapadeball és un projecte de pràctica artística a l'aula que té per finalitat introduir, promoure i 
donar a conèixer el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic més jove. Es 
presenta com una eina educativa pel professorat, però sobretot s'introdueix com una vivència i 
experiència positiva, tant personal com col·lectiva. 

El coreògraf Pere Faura ha rebut l’encàrrec de dissenyar una partitura de moviment per a un 
grup gran d'alumnes, que traspassarà a les coreògrafes gironines Neus i Helena Masó. Elles seran 
qui continuaran amb la co-creació de la peça i faran tota la implantació al centre educatiu.  

Les germanes Masó  imparteixen un curs de formació al professorat per tal d'acompanyar i 
atendre a l'alumnat durant l'aprenentatge d'aquest procés creatiu; una formació als docents 
encaminada a compartir -primer amb les ballarines i després amb l'alumnat  la composició d'una 
coreografia conjunta i coral i la proposta escènica final. 

Aquest curs 22-23 hi participa l'alumnat de 2n d'ESO, amb un total de 80 alumnes, i cinc docents 
de l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà, del barri de Pont Major. La partitura de moviment del Pere 
Faura es representarà en format escènic al Teatre Municipal durant el mes de maig sota la 
direcció artística de les coreògrafes gironines de la companyia Impàs. 

Mapadeball és una proposta que la Xarxa Transversal impulsa conjuntament amb el Mercat de 
les Flors i que rep el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La 
implantació del projecte a la ciutat de Girona es realitza des del Teatre Municipal amb la 
col·laboració del servei d'Educació de l'Ajuntament de Girona. 
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TEATRE OBERT 

Teatre Obert és l’oferta d’espectacles per als centres educatius, amb una programació que 
cobreix totes les edats, des d’infantil fins a batxillerat. La programació aposta per la qualitat 
de les propostes amb diversitat de gèneres artístics, obrint espais per a la reflexió i la 
imaginació.  
 
Cicle infantil 
Mira Miró, Baal Dansa 
 
Cicle inicial 
Sóc una nou, Zum Zum Teatre 
 
Cicle mitjà 
El lloc del desig, Projecte I.G.L.U. 
 
Cicle mitjà, superior i ESO 
No Tan Sapiens, Non Sin Tri 
 
Cicle superior i ESO 
Meta, Cia.Cicuta 
La Reina del Arga, Estefanía de Paz Asín 
 
ESO i Batxillerat 
Nua, Flyhard Produccions 
Més lloc per a la fosca, Elvira Prado-Fabregat 
 
 
 
6. SUPORT A LA CREACIÓ  

Des d’Arts Escèniques, encetem un programa de residències i acompanyament artístic. De gener 
a juny s’acolliran un total de 5 residències de creació d’artistes i col·lectius emergents de la ciutat 
de Girona, que desenvoluparan una part del seu procés creatiu al Teatre Municipal. Algunes de 
les propostes acollides es presentaran durant la temporada 22 en forma d’assaig obert o estrena, 
com és el cas de El lloc del desig del col·lectiu Iglú.  

Tres dels projectes escènics rebran l’acompanyament dramatúrgic i mirada externa de 
professionals amb trajectòria contrastada, per tal que els artistes més joves puguin rebre suport 
i acompanyament durant la creació dels seus espectacles.   
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La descàrrega del dossier de premsa i de les imatges dels espectacles de la temporada 2023 
del Teatre Municipal  està disponible al següent enllaç: 
 
www.girona.cat/teatremunicipal/cat/premsa.php 
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