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1. NOVA ETAPA PER A LES ARTS ESCÈNIQUES DE 
GIRONA 
 

L’àrea d’Arts Escèniques de la ciutat de Girona enceta una nova etapa, després de la 
incorporació a mitjan any 2021 de la seva nova directora, Elena Carmona, amb la ferma 
intenció de fer una crida a la ciutadania a participar en aquest àmbit i, al mateix temps, 
adequar l’activitat per tal que aquesta inclogui propostes que permetin l’apropament de les 
arts escèniques a la ciutadania. És per aquests dos motius que el lema triat per a aquesta 
nova etapa és FES-LO TEU, una interpel·lació directa, que convida el públic a involucrar-se 
en la programació, participant-hi activament, però que suposa també la voluntat del mateix 
àmbit d’acostar-se a la ciutadania. La Girona de les arts escèniques, ja sigui al mateix Teatre 
Municipal, en altres sales o a l’aire lliure, ha de ser un lloc habitat, un lloc amb ànima. 

És per aconseguir els objectius assenyalats que des del consistori es fa incís en el concepte 
d’Arts Escèniques de Girona, una manera de referir-s’hi molt més àmplia i inclusiva que, 
únicament, Teatre Municipal. Les arts escèniques s’obren a la ciutadania, a tota la 
ciutadania, i ho fan no només pel tipus de propostes que conformen la programació de la 
Temporada 2022 del Teatre Municipal, formada per espectacles majoritàriament de creació 
contemporània, sinó també per les que conformaran les temporades a venir, així com pel 
diàleg que es vol establir amb la ciutat. S’incrementa el nombre d’espectacles respecte 
d’altres temporades, així com el nombre de disciplines artístiques i de formats. 

Un teatre viu, fresc i dinàmic 

Es tracta que el teatre surti del Teatre Municipal i s’escampi també per altres espais de la 
ciutat, la qual cosa permet confegir una programació variada i de qualitat, que mira de 
cercar que la ciutadania acudeixi a aquests escenaris, es deixi seduir i se senti coparticipant 
del que passa a Girona en aquest àmbit. L’ambició de la nova direcció d’Arts Escèniques és 
que s’estableixi un diàleg fecund i continuat amb la ciutadania, basat en la confiança mútua, 
perquè la primera llançarà un seguit de propostes que miraran de connectar amb el públic 
a través dels interessos i les emocions d’aquest, a través de l’humor, de la singularitat, de la 
reflexió i de la capacitat transformadora dels espectacles. 

És per això que la programació inclou activitats al voltant dels espectacles, la programació 
expandida, que donarà continuïtat a la programació escènica estricta, convertint l’àmbit en 
un vehicle de comunicació amb el públic i en el teatre de tothom. Aquestes activitats han de 
permetre establir aquesta comunicació i és per aquest motiu, que també cal vincular les Arts 
Escèniques de Girona amb els i les creadores. La direcció té la ferma voluntat de promoure 
les coproduccions, de reforçar la creació fent un acompanyament a les artistes, incloent-les 
en la programació estable, cercant la construcció d’una identitat pròpia de les arts 
escèniques gironines que es comuniqui amb els diversos públics i sigui capaç d’atraure’n de 
nous. És per aquest motiu que la singularitat i el dinamisme de les propostes serà bàsic per 
tal d’assolir l’objectiu assenyalat. 

L’articulació dels espectacles de la Temporada 2022 en cicles i itineraris permetran al públic 
fer-se una composició de lloc, navegar amb un seguit de claus en la programació i acabar 
decidint quin és l’itinerari que li ve més de gust seguir dins de l’oferta proposada. Teatre 
Lovers, Teatre Document, Posar el Cos, Paranormals i Familiars són els cinc itineraris en 
què està dividida la programació. 



Complicitat, diàleg, mediació 

Des de l’àrea d’Arts Escèniques de Girona s’estableixen ja en aquesta temporada 
complicitats amb d’altres espais de la ciutat, públics i privats, i fins i tot de l’àrea 
metropolitana. 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, l’Associació Gironina de Teatre o 
l’Escola de Teatre El Galliner. A banda, també es co-programen  dos espectacles amb 
festivals estratègics, com ara el NEU! i el FlamenGI, el festival de flamenc de Girona. 

Un dels centres d’atenció  de l’àrea d’Arts Escèniques seran els projectes de mediació 
artística, una peça essencial i diferenciadora del projecte per tal d’establir el desitjat diàleg 
amb la ciutadania. Durant la Temporada 2022 s'engegaran dos projectes. El primer 
s’anomena Escoles Planter i es tracta d’un projecte de mediació educativa emprès amb 
l’Associació ConArte i l’artista Mercè Vila Godoy a l’IES Santa Eugènia, promogut pel Teatre 
Municipal  amb la complicitat i suport de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament, en el qual 
hi participen fins a 125 alumnes de 2n d’ESO. El segon projecte de mediació serà l’anomenat 
Volta de Full, un projecte de creació artística i mediació comunitària al Barri de Sant Narcís, 
amb la implicació de l’Associació La Volta i articulat pel col·lectiu nyamnyam, creat pels 
artistes Iñaki Álvarez i Ariadna Rodríguez. 

Seguint la línia de diàlegs oberts i continuats en el temps, per tal de trobar punts comuns i 
interseccions entre diversos projectes artístics i  les Arts Escèniques de Girona, la 
companyia escarlata de Jordi Aspa i Bet Miralta serà companyia associada durant el 2022, 
mentre que la iniciativa de teatre per a persones amb diversitat funcional liderada per la 
banyolina Clàudia Cedó, Escenaris Especials, serà projecte associat 2022-2023. En aquesta 
línia d’obrir diàlegs, Escenaris Especials també s’implicarà en l’organització d’unes jornades 
d’arts escèniques i accessibilitat, mentre que d’altra banda es celebraran unes jornades de 
circ, co-organitzat amb l’Oficina de Foment de les Arts (OFA) i el  Col·lectiu de Professionals 
del Circ de Girona. 

Finalment, pel que fa a la nova línia de suport a la creació, l’any 2022 el Teatre Municipal 
oferirà una residència tècnica a la companyia PSIRC i dues residències artístiques a 
determinar per a companyies o alumnes del Grau d’Arts Escèniques de l’Escola de 
Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM) de Salt. 

FES-LO TEU, més enllà del lema 

La màscara, com a imatge simbòlica i representativa de les arts escèniques, de les emocions 
i de totes les cultures, predomina en la nova identitat gràfica de les Arts Escèniques de la 
ciutat de Girona. Ens dotem així d’un nou univers conceptual per a la comunicació, que 
completa el lema FES-LO TEU, que és una apel·lació informal, amb un to proper, adreçat 
sobretot al públic, però també als diversos agents de creació escènica establerts a les 
comarques gironines. És un lema que posa de manifest una predisposició inclusiva perquè 
s’adreça a tota la diversitat d’artistes i de públic , una nova actitud, dinàmica i 
transformadora. El Teatre Municipal és, a partir d’ara, una caixa escènica sense quarta paret, 
permeable, oberta a la societat i, per tant, en constant procés de transformació de manera 
que és adaptable, amb un llenguatge clar, estructurat i recognoscible en totes les seves 
accepcions, des de la més complexa a la més sintètica. 

 

 



Temporada 2022: dades rellevants 

La programació inclou 38 espectacles/activitats de gener a juny i inclou un ampli ventall de 
llenguatges artístics: teatre, òpera, música, 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 fa una aposta pel petit i mitja format, que permet treballar la proximitat amb 
el públic i atreure'n de nou. L’evolució és evident tant pel que fa a nombre 
d’espectacles/activitats (22 el 2019, 13 el 2020 i 21 el 2021) com de funcions (36 del 2019, 
14 el 2020 i 23 el 2021), encara que cal tenir en compte l’afectació de la COVID-19. 

La diversitat de llenguatges artístics també es pot traduir en xifres: un 46% de la 
programació és teatre, un 17% és circ, el mateix percentatge que l’escena híbrida per un 
12% de dansa, un 5% d’òpera i un 2% de música. Pel que fa a la procedència, 35 espectacles 
(87,5%) són de companyies catalanes i 5 (12,5%) de companyies de la resta de l’Estat 
Espanyol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



2. TEMPORADA 2022 

DATA  HORA ESPECTACLE    COMPANYIA 

14/1/2022 20:00 Trópico de Covadonga    Rodrigo Cuevas 
16/1/2022 11:00 ... I  les idees volen    Animal Religion 
16/1/2022 12:00 ... I  les idees volen    Animal Religion 
22-23/1/22 10:30 Aproximació escènica al cinema fet a mà  Cris Blanco 
22/1/2022 20:00 N.E.V.E.R.M.O.R.E    Chévere 
27/1/2022 20:00 El agitador Vórtex    Cris Blanco 
29/1/2022 20:00 Alguns dies d'ahir  Jordi Casanovas - Ferran Utzet 
3/2/2022 19:00 Masterclass Partnering | Eines de creació  GN | MC  
5/2/2022 20:00 Made of space     GN | MC 
6/2/2022 18:00 Ex Llibris     Cia. Voël 
12/2/2022 20:00 23F.  Anatomia d'un instant             Javier Cercas i Àlex Rigola 
17/2/2022 20:00 Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig Col·lectiu Que no 

salga de Aquí  
23-24/2/22 18:00 Taller El desenterrador        Societat Doctor Alonso 
25/2/2022 20:00 Y los huesos hablaron        Societat Doctor Alonso 
27/2/2022 10:30-16:00 Biblioteca de la curiositat infinita  Marga Socias    
3/3/2022 20:00 It don't worry me             ATRESBANDES, Bertrand Lesca & Nasi Voutsas 
05/3/2022 20:00 Sopar de pedres    escarlata 
11/3/2022 17:30 iNSTants     Cia. NonSinTri 
11/3/2022 19:00 assaig obert     Psirc 
12/3/2022 20:00 Quan els crancs portin talons   escarlata 
19/3/2022 20:00 Europa Bull        Indi Gest 
20/03/22  12:00 Polsim d’Or              Crea Moviment   
26/3/2022 20:00 Teatro Amazonas    Azkona&Toloza 
1/4/2022 20:00 La batalla de los ausentes             La Zaranda Teatro 
3/4/2022 18:00 Déjà Vu      Manolo Alcántara 
7/4/2022 20:00 Animal negre tristesa    Julio Manrique 
23-24/04/22 10:30 Taller d’acrobàcia aèria    Ajpu Cico 
28/4/2022 20:00 Breach      Som Noise 
30/4/2022 18:00-20:00 Corpus     Xabi Bobés 
06/05/2022 20:00 Oskara            Kukai Dantza – Marcos Morau/La Veronal 
8/5/2022 12:30 Prometeu     Sr. Serrano  
14/5/2022 20:00 El hombre almohada            Martin McDonagh - David Serrano 
18/5/2022 19:00 Conferència òpera     Jaume Radigales 
19/5/2022 20:00 Spiritual Boyfriends    Núria Guiu 
20/5/2022 20:00 Rigoletto    Fundació Òpera de Sabadell 
28/5/2022 20:00 Fora de Volta     nyamnyam  
11/6/2022 20:00 Luaº      Ancorae Danza 

 

 

 



ELS CICLES I  ITINERARIS 

La Temporada 2022 s’articula a partir de cinc cicles i itineraris que ajuden al públic a 
navegar i decidir dins l’oferta d’espectacles de la temporada. 

TEATRE LOVERS – pels amants del teatre. Inspirades en estructures clàssiques, amb 
algunes obres i autors de referència.  

TEATRE DOCUMENT – que beu de la realitat, movent-se entre el  documental i la ficció. 

POSAR EL COS – d’alt component visual, poètic, on el cos i el moviment prenen 
protagonisme. 

PARANORMALS – fresc, sobrenatural, que surt de la convenció, amb dos línies temàtiques: 
Humor i ficció; Identitat, cos i gènere. La programació d’aquest cicle  s’ha fet en diàleg amb 
dos joves de la ciutat estudiants de l’ERAM i el Galliner: Cristina Martin i Dani Trujillo.   

FAMILIARS – propostes per a tothom, per gaudir petits i grans. 

 

TEATRE LOVERS 

 

 

 

 
EUROPA BULL 
Indi Gest 
 
Dissabte 19 de 
març - 20 h 
Teatre Municipal 
20 | 18 | 15 | 8 € 
 
 
Això és un francès, un alemany i un italià… I un holandès, i un danès i un belga… I un grec 
i un finès, i un espanyol i un portuguès… I un suec, i un polonès, i un irlandès, i un austríac, 
i un romanès, i un luxemburguès, i un eslovè, i un croat, i un hongarès i un txec i un 
eslovac, i un letó i un lituà i un estonià… I un búlgar, i un maltès, i un xipriota i un… 
britànic, que van agafats de la mà, però -a més d’un- ja li comença a suar. És, Europa en 
si, un acudit? Ens hauria de fer pixar? O ens hem de cagar? Tal vegada allà, agafats de la 
mà, units sota el nom d’Europa, ens podríem explicar el mite que ens batejà: el que narra 
la història d’un Déu totpoderós que, encès d’amor per una noia fenícia, viatjà a les costes 
de l’actual Líban (o Síria)… i sota l’aspecte d’un immens toro, la raptà tot creuant el 
Mediterrani i, arribats a Creta (o Lampedusa…), la violà. I és d’ençà… que Europa bull. 
Sembla una olla a vapor que xiula i fa senyals de fum. Europa retruny, està a punt de 



petar. És una olla de grills. Un batibull. I de tanta remor, ja no se sent l’alegria de l’himne; 
ja sols notem la sordesa del seu compositor.  
 
Un autoritari toro blanc va raptar Europa, i tal vegada ara ens adonem que no el sabrem 
mai domesticar. 
 
Premi Quim Masó de producció teatral 2018. 
Premi Ciutat de Barcelona 2019, per Sílvia Delagneau i Max Glaenzel, per l’espai i vestuari. 
 
Repartiment: Sasha Agranov, Joan Carreras, Anna Hierro, Olga Onrubia, Carles 
Pedragosa i Karl Stets. Dramatúrgia i direcció: Jordi Oriol. Aj.direcció: Anna Serrano. 
Música: Carles Pedragosa, Sasha Agranov i Karl Stets. Espai i vestuari: Sílvia Delagneau i 
Max Glaenzel. Aj.espai i vestuari: Adriana Parra. Il·luminació: Marc Salicrú. Audiovisuals: 
Marc Permanyer. Disseny so: Jordi Salvadó. Cap tècnic: Albert Glas. Regidora en gira: 
Olalla Calvo. Producció executiva: Helena Font. Agraïments: Schauspiel Stuttgart, Rosa 
Barbero, Mercè Canals, Sofia Gallarate, Steffen Lundsgaard, Pere Orteu, Marta García 
Ferrer, Josep Pijuan Robledo, Joan Griset Pasteller, Pep Arumí i a la vaca Penka. 
Producció: INDI GEST, Premi Quim Masó 2018 i TNC. Amb el suport de: OSIC (Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural). 
 
 
 
 
 
 
 
LA BATALLA 
DE LOS 
AUSENTES 
La Zaranda 
 
Divendres 1 
d'abril - 20 h 
Teatre Municipal 
20 | 18 | 15 | 8 € 
  
 
La commemoració d'una batalla oblidada reuneix les minses restes d'una tropa. A penes 
es distingeixen ja d'aquells fantasmes que evoquen, els que van quedar sepultats 
juntament amb la por i la glòria, a les trinxeres. Es diria definitivament vençuts pel 
temps, derrotats per les hostilitats del destí, no obstant això, no han abandonat 
l'esperança de realitzar una última gesta gloriosa. 
 
En la reunió anual planegen perpetrar l'assalt al poder, somien amb una revenja que 
acabi amb les injustícies i acaben que es troben entre ambicions i rivalitats. 
 
En l'exploració dels límits en què sempre treballa La Zaranda, aquesta Batalla de los 
Ausentes es mou entre l'elegíac i la farsa, constituint en clau d'humor una al·legoria 
descarnada de l'actualitat. 
 



Premio Nacional de Teatre 2010 
Premi al Millor Espectacle de la 38 edició de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía 
 
 
Funció accessible amb audiodescripció subtítols, bucle magnètic i so amplificat amb 
auriculars. 
 
Autoria: Eusebio Calonge. Direcció: Paco de La Zaranda. Repartiment: Gaspar 
Campuzano, Enrique Bustos i Francisco Sanchez. Espai escènic: Paco de La Zaranda. 
Il·luminació: Eusebio Calonge. Producció executiva: La Zaranda / Sergi Calleja. Una 
coproducció de Teatre Romea i Teatre La Zaranda. 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMAL NEGRE 
TRISTESA 
Julio 
Manrique 
 
Dijous 7 d'abril - 
20 h 
Teatre Municipal 
28 | 20 | 12 | 8 € 
 
  
 
Quatre homes, dues dones i un nadó van d'excursió a un bosc. Són gent bonica, rica i 
creativa. Discussions cíniques i el perenne joc de l'amor i la distància marquen les 
converses. Aquesta vegada, els personatges han abandonat conscientment la ciutat, per 
veure què els espera una nit enmig de la natura. 
 
Tot d'una, salta inadvertida una espurna, que desferma un incendi infernal. Tots fugen i 
es dispersen en totes direccions. Tot d'una, l'únic que compta és salvar la pròpia vida. 
L'experiència de por mortal, soledat i la pròpia vulnerabilitat davant la natura 
desfermada llança els supervivents a una vida quotidiana que no estan en condicions 
d'afrontar. 
 
Autoria: Anja Hilling. Traducció: Maria Bosom*. Direcció: Julio Manrique. Repartiment: 
Màrcia Cisteró, Mia Esteve, Norbert Martínez, Jordi Oriol, Mima Riera, David Vert, Ernest 
Villegas. Resta de repartiment en curs. Escenografia: Alejandro Andújar. Il·luminació: 
Jaume Ventura. Vestuari: Maria Armengol. So: Damien Bazin. Vídeo: Ciscu Isern. Una 
producció de la Sala Beckett i el Teatro Español. *Aquesta traducció ha rebut el suport 
del Goethe Institut i de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 



 
 
 
EL HOMBRE 
ALMOHADA 
Martin McDonagh 
– David Serrano 
 
Dissabte 14 de maig - 
20 h 
Teatre Municipal 
28 | 20 | 12 | 8 € 
 
 
 
Katurian, una escriptora de relats curts en què es descriuen maltractaments cap a 
menors, és arrestada per la policia d'un estat totalitari. El seu crim no és la subversió 
política com es sospitava a l'inici. Sinó que les seves històries s'assemblen sospitosament 
a una sèrie de crims que s'han succeït en els últims temps. Tot i que Katurian jura que és 
innocent, s'assabenta que el seu germà Michael, que té una discapacitat intel·lectual, ha 
comès els crims. En l'obra es barreja la història de Katurian amb la recreació d'alguns 
dels seus relats, destacant “L'escriptor i el germà de l'escriptor”, en la qual es relata com 
el protagonista va adquirir la seva retorçada imaginació escoltant els laments del seu 
germà quan, de petit, era torturat pels seus pares. 
 
El problema al qual s'enfronta Katurian és si ha de sacrificar la seva pròpia vida i la del 
seu germà per garantir la conservació de les seves obres. 

Com en moltes de les seves extraordinàries funcions, el dramaturg anglès Martin 
McDonagh ens parla a El hombre almohade, la que potser és la seva obra mestra, de coses 
que no són fàcils d’escoltar i ens mostra situacions que no són fàcils de contemplar. 

 
Repartiment: Belén Cuesta, Ricardo Gómez, Juan Codina, Manuela Paso. Adaptació i 
direcció: David Serrano. Escenografia: Ricardo Sánchez Cuerda. Il·luminació: Juan Gómez 
Cornejo. Vestuari: Yaiza Pinillos. Música i Espai Sonor: Luis Miguel Cobo. Audiovisuals: 
Emilio Valenzuela. Ajudant de direcció: Nacho Redondo. Disseny cartell: Carmen Garcia 
Huerta. Fotografies promoció i cartell: Javier Naval. Fotografies de funció: Elena C. 
Graiño. Producció executiva: Lola Graiño. Direcció de producció: Ana Jelín. Distribució: 
Producciones Teatrales Contemporáneas, S.L. 
 
 
 
 



 
 
 
RIGOLETTO 
Fundació Òpera 
Catalunya 
 
Divendres 20 de maig - 
20 h 
Teatre Municipal 
50 | 36 | 20 | 10 € 
 
 
 
RIGOLETTO 
de Giuseppe Verdi (1813-1901) 
27/4/2022 – 22/5/2022 
 
Òpera en tres actes (Sobretitulada en català). 
 
Text de Francesco Maria Piave basat en Le roi s’amuse de Víctor Hugo. 
 
Estrenada al Teatre La Fenice de Venècia, l’11 de març de 1851. 
 
Activitat relacionada: Conferència a càrrec de Jaume Radigales. 
 
Rigoletto: Luís Cansino. Conte Ceprano: Joan Garcia Gomà. Duca di Mantova: Antoni 
Lliteres. Contessa Ceprano: Laura Obradors. Gilda: Elisa Vélez. Giovanna: Anna Farrés. 
Sparafucile: Jeroboám Tejera. Paggio: Alba Boix. Maddalena: Anna Tobella. Fraldo –. 
Conte Monterone Juan Carlos Esteve. Borsa: Nacho Guzmán. Marullo: Pau Armengol. 
Direcció musical: Daniel Gil de Tejada. Mestres assitents musicals: Andrea Álvarez / 
Anna Crexells. Direcció d’escena i vestuari: Carles Ortiz. Adaptació sobretitulat: Glòria 
Nogué. Assistent de direcció d’escena: Esteve Gorina. Regidor d’escenari: Jordi Galobart. 
Disseny d’escenografia: Carles Ortiz. Realització escenografia: Raül Vilasis. Il·luminació: 
Nani Valls. RB Creacions 1990, S.L.: Berta Vidal. Vestuari: FOC. Maquillatge: Amparo 
López González. Realització vestuari: M. Carmen Muñoz / Eva Selma. Perruqueria: Júlia 
Ramírez / Nerea Rodríguez. Traducció sobretitulada: Jordi Torrents. Cor Amics de 
l’Òpera de Sabadell. Orquestra Simfònica del Vallès. . Producció i organització: Associació 
d’Amics de l’Òpera de Sabadell per Òpera a Catalunya. 
  



TEATRE DOCUMENT 
 
 
 
N.E.V.E.R.M.O.R.E 
Chévere 
 
Dissabte 22 de gener - 
20 h 
Teatre Municipal 
20 | 18 | 15 | 8 € 
 
  
 N.E.V.E.R.M.O.R.E. és un viatge emocional a la catàstrofe del Prestige i un treball documental 
per seguir fent memòria escènica. 
 
N.E.V.E.R.M.O.R.E. es pot referir tant a corbs que parlen com a pobles que criden, però la 
intenció és la mateixa: fer memòria. La idea és seguir fent servir procediments documentals 
per crear ficcions a partir de la nostra memòria col·lectiva. En aquest cas la companyia es 
disposa a comprovar si la història del petrolier Prestige (2002) va ser més que una 
catàstrofe ecològica, perquè potser és una metàfora de la hòstia i cal entendre-la com un 
avís del que estava per arribar. 
 
Premi Nacional de Teatre 2014 
 
Funció accessible amb audiodescripció subtítols, bucle magnètic i so amplificat amb 
auriculars. 
 
Idea i creació: Chévere. Dramatúrgia i direcció: Xron. Repartiment : Manuel Cortés, Miguel 
de Lira, Patricia de Lorenzo, Borja Fernández, Mónica García, Arantza Villar. Ajudant de 
direcció: Nekane Fernández. Espai escènic: Carlos Alonso. Espai sonor: Xacobe Martínez 
Antelo. Vestuari: Uxía P. Vaello. Iluminació: Fidel Vázquez. So: Xurxo Pinheiro. Art, 
muntatge: Quique Martínez. Ocells: Pepe Penabade. Auxiliars escenografia: Anabel López, 
Brais Lestón. Comunicació: Xana García. Gràfica: Tristán Ron. Producció: Inés Portela. 
Producció executiva: Patricia de Lorenzo, Xron. Distribució: Crémilo-Carlos M. Carbonell. 
Coproducció: Centro Dramático Nacional i Chévere. Amb el recolzament de: Agadic – Xunta 
de Galicia. Col·labora: Auditorio de Galicia / Concello de Santiago de Compostela. 
Agraïments: A.C. Unha Gran Burla Negra, María Bella, Manuel Rivas, Jorge Linheira, Viky 
Rivadulla, Muxía, Rosa Aneiros, Séchu Sende, Bocixa, Belen Brandido, Xosé Díaz, Xosé 
Iglesias, Nacho e Raul da Confraría de Muxía, Protección Civil de Muxía, Clotilde Vaello, 
Carmen Hortas, Soundtroop, Silvia Fernández Pampín. 
 
 



 
 
 
ALGUNS DIES 
D’AHIR 
Jordi Casanovas 
- Ferran Utzet 
 
Dissabte 29 de gener - 
20 h 
Teatre Municipal 
28 | 20 | 12 | 8 € 
 
 
Una família conversa i se sincera enmig dels mesos políticament més convulsos de la 
nostra història recent. 
Una família veu capgirada la seva quotidianitat amb els fets polítics que s’esdevenen a 
Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de l’any 2017. 
 
La Rosa, el Jaume i els seus fills, la Laura i el Jofre, es retrobaran al menjador de casa seva 
en cinc ocasions. Cinc “dies després”. Cinc dies posteriors a moments que van marcar 
aquells mesos. En aquestes cinc jornades, compartiran els dubtes, les preguntes, els 
anhels i els patiments que els va provocant tot allò que se succeeix als carrers. Al voltant 
de la taula, tots ells aprendran a comprendre els pensaments i les postures dels altres, 
faran tot l’esforç possible per conversar i per entendre’s, i hauran de trobar la manera 
de perdonar les faltes i de guarir les ferides que els hagin produït tots aquests dies dins 
d’aquest llarg viatge emocional i polític. 
 
Dramatúrgia: Jordi Casanovas. Direcció: Ferran Utzet. Repartiment: Míriam Iscla, Abel 
Folk, Marta Ossó, Francesc Cuéllar. Disseny espai i vestuari: José Novoa. Disseny 
llums: Sylvia Kuchinow. Disseny so: Guillem Rodríguez. Direcció tècnica: Xavier Xipell 
“Xipi”. Direcció producció: Carles Manrique (Velvet Events). Comunicació: Anna Aurich i 
Silvia Serra (Còsmica). Fotografia: David Ruano. Teaser: Dolma. Disseny Gràfic: Maria 
Picassó. Ajudants producció: Laura Alonso, Laura García. Tècnic Gira: Àngel 
Puertas. Coproducció de; Velvet Events. Amb la col·laboració de: Teatre Plaza 
Castelldefels, Centre d'Arts escèniques de Terrassa. Amb el suport de: Generalitat de 
Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23 F. ANATOMIA 
D’UN INSTANT 
Javier Cercas - 
Àlex Rigola 
 
Dissabte 12 de febrer 
- 20 h 
Teatre Municipal 
28 | 20 | 12 | 8 € 
Durada: 1h 40 min / 
Català 
 
 
Una proposta de teatre documental. Una aproximació al període de la transició prenent 
com a eix vertebrador el cop d'estat del 23 de Febrer del 1981. 
 
Un assaig que parteix de la novel·la de Javier Cercas, "Anatomía de un instante": l'instant 
on Adolfo Suárez va romandre assegut a la tarda del 23 de febrer de 1981, mentre les 
bales dels colpistes brunzien al seu voltant en l'hemicicle del Congrés dels Diputats i tots 
els altres parlamentaris -tots menys el general Gutiérrez Mellado i Santiago Carrillo- 
buscaven refugi sota els seus escons. La crònica d'aquest gest i la crònica d'un cop d'estat 
i la crònica d'uns anys decisius en el naixement de la nostra democràcia. 
 
Text: Javier Cercas i Àlex Rigola. Dramatúrgia i direcció: Àlex Rigola. Repartiment: Pep 
Cruz, Xavi Sáez, Eudald Font i Roser Vilajosana. Ajudant de direcció: Alba Pujol. Espai 
escènic: Max Glaenzel. Disseny de so: Igor Pinto. Disseny d'il·luminació: August 
Viladomat. Disseny de vídeo: Amada Baqué. Construcció del ninot: Raquel Bonillo. Cap 
tècnic: Igor Pinto. Producció executiva: Irene Vicente Salas. Una producció de Heartbreak 
Hotel i Titus Andrònic S.L. en coproducció amb Teatre Lliure i el recolzament del Teatro 
de La Abadía i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Y LOS HUESOS 
HABLARON 
Societat Doctor 
Alonso 
 
Divendres 25 de febrer 
- 20 h 
Teatre Municipal 
15 € 
 
 
 
 
Y los huesos hablaron parteix del procés d'excavar antigues fosses per trobar els ossos 
dels desapareguts, dels assassinats. El procés d'excavar entre les paraules és molt similar 
i el que es busca és la veritat. L'espectacle arriba per desenterrar i fer visibles conflictes 
que han quedat amagats pel discurs oficial a favor d'una suposada estabilitat política i 
social al llarg de la història. Un espectacle que sí, parla de violència i de desaparicions, 
però especialment, d'aquelles violències i desaparicions que, com paràsits invisibles, de 
generació en generació, nien en els nostres cossos i s'estenen per tota la societat. 
 
És una proposta escènica gestada en tallers i residències a Espanya i Mèxic que neix del 
procés d'investigació de El desenterrador, una experiència en la qual s'investigava la 
"Corpologia" de les paraules o, dit d'una altra manera, la capacitat que tenen les paraules 
de generar un món ètic, un sistema polític i un ordre social concret. 
 
Activitats relacionades: 
Taller El desenterrador 
Postfunció 
 
Direcció i dramatúrgia: Sofia Asencio i Aurora Cano (Mèxic). Ajudant de direcció i 
dramatúrgia: Tomàs Aragay i Camila Villegas (Mèxic). Assessoria conceptual filosofia: 
Nicolás Alvarado (Mèxic). Intèrprets: Nilo Gallego, Txubio, Hipólito Patón, Ramon Giró i 
LlucBaños. Disseny Il·luminació: Cube.bz. Espai escènic: Lluc Baños. Espai sonor: Nilo 
Gallego i Ernesto Anaya (Mèxic). Producció executiva: Imma Bové i Mariana Tejeda 
(Mèxic). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TEATRO 
AMAZONAS 
Azkona&Toloza 
 
Dissabte 26 de 
març - 20 h 
Teatre Municipal 
15 € 
 
 
El deliri més gran de món. 
Teatro Amazonas és un projecte documental en l'àmbit de les arts vives que forma part 
de la sèrie documental PACÍFIC. Una trilogia centrada en les noves formes de 
colonialisme, la barbàrie sobre el territori i els pobles originaris de Llatinoamèrica i la 
seva estreta relació amb el desenvolupament de la cultura contemporània. 
 
A través d'una sèrie de protagonistes, llocs i unes quantes històries, unides totes elles 
per la idea del deliri de grandesa, Azkona&Toloza proposen un relat coral que busseja 
en els últims cinc segles d'història del territori amazònic brasiler. 
 
L'Amazones, un lloc descrit des de sempre per Occident com una enorme extensió 
deserta, deshabitada i salvatge malgrat que en les seves riberes i jungles viuen milions 
d'indígenes, des de fa segles. 
Un lloc Impenetrable, exòtic i exuberant. 
Caòtic, delirant i sense lleis. 
Un paradís somiat per a exploradors, conqueridors i aventurers, ple de tresors per 
descobrir i recursos per explotar. 
Una gegantina extensió verda travessada per un enorme solc amb forma d'anaconda. 
Un lloc on blau i verd són una mateixa paraula. 
 
Postfunció 
 
 
Autoria: Azkona & Toloza. Posada en escena i dramatúrgia: Laida Azkona Goñi i Txalo 
Toloza-Fernández. Performers: Laida Azkona Goñi i Txalo Toloza-Fernández. Veus en 
off: Agnès Mateus i Tobias Temming. Espai escènic: Xesca Salva i Azkona & Toloza. 
Vestuari: Sara Espinosa. Il·luminació: Ana Rovira. Banda sonora original i espai sonor: 
Rodrigo Rammsy. Concepte sonor: Juan Cristóbal Saavedra. Disseny audiovisual: 
MiPrimerDrop. Il·lustració: Jeisson Castillo. Assistenta de direcció i dramatúrgia: Raquel 
Cors Munt. Recerca: Leonardo Gamboa Caneo. Producció: Azkona & Toloza, Grec Festival 
de Barcelona, Théâtre de la Ville de Paris, Festival d’Automne à Paris, Théâtre Garonne – 
scène européenne, Marche Teatro – Inteatro Festival i Antic Teatre de Barcelona. Amb la 
col·laboració de: DNA Creación 2019, Azala Espazioa, El Graner – Mercat de les Flors, La 
Caldera, Teatre L’Artesà, Teatro Gayarre, Nave – Centro de Creación e Innova Cultural – 
Fundación Bancaria Caja Navarra i Obra Social “la Caixa”. Projecte associat a LABEA, 
Laboratorio de Arte y Ecología, www.miprimerdrop.com. 
 

http://www.miprimerdrop.com/


 

POSAR EL COS 

 

 
 
 
 
 
 
TRÓPICO DE 
COVADONGA 
Rodrigo Cuevas 
 
Divendres 14 de gener - 
20 h 
Teatre Municipal 
20 | 18 | 15 | 8 € 
 
 
Agitació folklòrica i electrònica, divisme de camp i humor, erotisme elegant, hedonisme i 
celebració dels drets innegociables; belles coreografies contemporànies; una posada en 
escena que uneix elements vintage juntament amb vídeo projeccions i un vestuari que, una 
vegada més, no deixarà a ningú indiferent. Tot això es conjuga en una fórmula que a tothom 
li agradaria clonar però que ningú, excepte ell, sap com fer-ho.  
 

  
Trópico de Covadonga és el tercer espectacle escènic en solitari de Rodrigo Cuevas 
després de Electrocuplé i d'El Mundo per Montera. Amb aquest últim va recórrer infinitat 
d'escenaris per Espanya i fora d'ella, amb més de cent actuacions repartides per alguns 
dels millors festivals (de teatre, música, de poesia, etcètera) i de la mateixa manera per 
teatres i auditoris de les grans ciutats espanyoles com en petites poblacions: Teatre 
Barceló, Macba, L'Alhóndiga, Fira de Tàrrega, Teatre Colón, Teatre Campoamor, Teatre 
de La Laboral, MadFeria ... 
 
 
Co-programat amb Festival NEU! 
 
 
 
Rodrigo Cuevas: Veu, percusions, sintes i electrònica. Rubén Bada: Guitarra elèctrica, 
baix, efectes, cors. Mapi Quintana : Panderos, cors, palmells, vocoder, contrabaix. Juanjo 
Díaz: Percusions. Tino Cuesta: Sintetizadors, cors, programacions, acordió. Constantino 
Menéndez (Made by Kös): Disseny d'escenografia i vestuari. Dana 
Raz: Coreografia. Txus Plágaro: Disseny d’il·luminació. Jorge Irazábal: So. El Cohete 
Internacional i Rodrigo Cuevas: Producció, management i contractació. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
MADE OF SPACE 
GN|MC 
 
Dissabte 5 de febrer 
- 20 h 
Teatre Municipal 
20 | 18 | 15 | 8 € 
 
 
 
MADE OF SPACE és un viatge visual i sonor que articula temps, espai i cos emprant patrons 
de moviment i estructures musicals, mitjançant l'acumulació, variació i repetició de 
trajectòries, traços i recorreguts, que junts formen un espai continu i infinit. 
 
Com una partitura en la qual se succeeixen les repeticions sostingudes, les variacions 
continues, l'espai queda ocupat de manera geomètrica per set ballarins que, a l'igual que els 
músics, es deixen portar per l'energia i dinamisme que els uneix. Formen una xarxa en la 
qual comparteixen l'eix mitjançant recorreguts que serveixen com a base per a un nombre 
infinit de variacions, desafiant constantment a la gravetat i, alhora, rendint-se a ella. L'espai 
es converteix així en un camp generador, un teixit conjuntiu que es trena com a testimoni 
visual del paisatge viscut i experimentat. Una poètica de l'espai que deté el fluir del temps. 
Una onada de pura dansa i pur so, un vòrtex d'energia vital. 
 
GN|MC conclou amb aquest treball una trilogia que va començar amb el quintet TIME TAKES 
THE TIME TIME TAKES (2015) i que va continuar amb el septet SET OF SETS (2018), 
dedicats a explorar el concepte del temps i la noció de l'infinit. En aquesta ocasió GN|MC 
segueix endinsant-se en conceptes de la física i posa en escena aquesta fascinació per la 
capacitat comunicativa inherent al moviment en relació amb la noció d'espai-temps com a 
font d'inspiració. 
 
Activitats relacionades:  
Masterclass “Partnering. Eines de creació” 
Postfunció 
 
Idea/concepte: GN|MC Guy Nader | Maria Campos. Direcció: Guy Nader. Co-direcció: Maria 
Campos. Composició musical: Miguel Marín. Música en viu: Miguel Marín, Daniel Munarriz. 
Creació/interpretació: Maxime Smeets, Patricia Hastewell, Noé Ferey, Maria Campos, 
Héctor Plaza, Alex De Vries, Anamaria Klajnšček. Disseny il·luminació: Conchita Pons. 
Direcció tècnica: Albert Glas. Disseny escènic: GN|MC. Vestuari: Gabriela Lotaif. Assistència 
artística: Alexis Eupierre. Ajudantia direcció: Claudia SolWat. Producció executiva: Clàudia 
Saez/La Destil·leria, Raqscene. Co-producció: Mercat de les Flors (projecte Cèl·lula), Grec 
2021 Festival de Barcelona. Amb el suport de BS Fundació, Departament de Cultura - 



Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració de Graner-centre de creació, CondeDuque 
Centro de Cultura Contemporània. Agraïments: Michael Yazbek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOPAR DE 
PEDRES 
escarlata 
 
Dissabte 5 de març 
- 20 h 
Teatre Municipal 
15 € 
 
 
Cal portar els coberts, el tovalló i una pedra de la mida d’un puny! 
 
Sopar de pedres és una proposta gastro-poètica-circense. Jocs amb pedres, ràdio galena, 
peces escultòriques del "CorroC", poemaris petris, menú gastronòmic inspirat al 100% amb 
les pedres. 
Vàrem descobrir que les pedres poden ser molt digestives i saboroses! 
 
Sopar de pedra / repàs de pedra / convit de pedra / festí de pedra / banquet de pedra / 
taulat de pedra / xeflis de pedra / àpat de pedra / tiberi de pedra / àgape de pedra / tec de 
roca. 
 
Les menges s’esllavissen coll avall, 
com còdols remolcats per la saliva. 
Cada tartera fa la pedra viva 
mentre l’empeny i empolsa i ensaliva. 
Quina taula parada, el pedruscall! 
 
escarlata és companyia associada al Teatre Municipal durant la Temporada 2022 
 
escarlata: Aspa i Bet. Poeta: Josep Pedrals. Acròbata: Manel Rosés. Enginys varis: Jordi Pujol. 
Gastrònoma: Mariona Quadrada. Il·luminació: Quico Gutiérrez. Amb el suport de Teatre 
Municipal de Girona.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
iNSTants 
Cia. NonSinTri  
 
Divendres 11 de març -  
17.30h 
Plaça Pallol 
Entrada lliure 

 

Hi ha instants en què la percepció del temps es distorsiona en funció de la nostra química 
cerebral. iNSTants vol reflectir aquests moments compartits per la humanitat, que 
cíclicament passa per aquestes experiències que es registren en la nostra genètica, però que 
des de l’individu són viscudes per primera vegada i tots improvisem. Parlem d'aquests 
processos de canvi a través de la relació de tres personatges que creixen junts i es relacionen 
amb un llenguatge de moviment abstret i el circ. 
 
Aleix Lidon Baulida: portador, monociclista. Sara Gilsanz Grandas: àgil, acròbata aeri. Álvaro 
Caballer Revenga: portador, àgil, malabarista. Aram Pou Clavell: tècnic de so. Les tècniques 
de circ son portés en monocicle, corda aérea, malabars, portés acrobàtics i monocicle. 
 
 
 
 
QUAN ELS CRANCS 
PORTIN TALONS 
escarlata 
 
Dissabte 12 de març - 
20 h 
Teatre Municipal 
15 € 
 
 
 
Àngel i Bàrbara, conductors d’aquesta acció performativa, ens expliquen un conte; un conte 
basat en fets reals sobre una parella que fa més de trenta anys va començar a fer circ creient 
poder trobar la seva llibertat i canviar el món. El món però, també els canvià a ells. La seva 
reflexió sobre aquest món és a través del seu llenguatge, el circ. Amb una reinterpretació de 
la relació amb l’objecte, els fuets, ganivets, pels, acrobàcies i pallassos, desplacen el 
centralisme humà cap al punt de vista de l’objecte sobre el món; amb una visió post-
humanista, els elements ens parlen des de les seves entranyes. 



 
A través de la Bàrbara i de l’Àngel descobrirem com aquesta parella que ens ha cedit els seus 
fets - el seu arxiu audiovisual inèdit! - es qüestionen a ells mateixos i qüestionen l’establert. 
Fan l’exercici de descompondre la seva trajectòria circense com si de crancs es tractés. 
Revisiten el seu passat i proposen una visió de futur oberta i esperançadora. El seu motor 
és la poesia i la recerca de la bellesa. 
 
En definitiva qüestionen la bestiesa humana. 
 
escarlata és companyia associada al Teatre Municipal durant la Temporada 2022 
 
Direcció: Laura Tajada. Escriptura: Laura Tajada i escarlata. Artistes: Jordi Aspa i Bet 
Miralta. Tècnic polifacètic: Pep Arumí. Acompanyament dramatúrgia: Bauke Lievens. 
Disseny de llums: Cube.bz. Espai sonor: Cabo San Roque. Espai escènic: Escarlata Circus – 
Cube.bz. Vídeo creació: Miquel Àngel Raió. Vestuari: Monika Schwartzl. Producció: Alfred 
Fort i Bet Miralta. Fotografia: Pep Gol i Heroen Bollaert. Disseny gràfic: Münster Estudio - 
Dani Rabaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORPUS 
Xavier Bobés 
 
Dissabte 30 d'abril - 18 
h i 20h 
Diumenge 1 de maig - 18 
h i 20h 
Teatre Municipal 
15 € 
 
 
Una trobada entre una peça escultòrica, un manipulador d’objectes i un músic per retre 
homenatge al cos. Corpus és una proposta que explora el moviment d’un objecte escultòric 
en relació amb el cos humà, l’animal i el vegetal. A través de la poesia, la plasticitat i el 
moviment, Bobés representa aquell vincle únic que tots tenim amb el nostre “cos objecte”. 
Un homenatge i regal escènic a aquella casa en què vivim des que naixem fins que morim. 
 
Creació i interpretació escènica: Xavier Bobés. Creació escultòrica: Gerard Mas. Concepció i 
interpretació musical: Frances Bartlett. Construcció de l’espai escènic: Pep Aymerich. 
Vestuari: Carme Puigdevall i PlantéS. Creació lumínica: CUBE. Coproducció: L’Auditori de 
Barcelona i Los Teatros del Canal de Madrid. Amb la col·laboració de: L’animal a l’esquena i 
Azala. 



 
 
 
 
 
 
OSKARA 
Kukai Dantza - 
Marcos Morau/La 
Veronal 
 
Divendres 6 de maig - 
20 h 
Teatre Municipal 
20 | 18 | 15 | 8 € 
 
 
Aquest projecte suposa la trobada entre Kukai Dantza i Marcos Morau/La Veronal. 
És la unió entre dos universos coreogràfics i dues mirades cap a la dansa que naveguen entre 
l'arrel més popular i l'expressió més avantguardista, plantejant un nou univers escènic al 
panorama nacional. 
 
Oskara és un treball instal·latiu que recorre alguns passatges de la cultura basca, mites, des 
del seu origen fins a l'època contemporània i dibuixen un recorregut plàstic i emocional de 
símbols i iconografia de força ambigua i desconcertant que, de la manera més absoluta, 
conté dins seu la història de l'experiència humana. 
 
 
Premi Nacional de Dansa 2017 
Premi Max 2017 a Millor Espectacle, Millor Elenc i Millor Vestuari de Dansa. 
Millor Espectacle de Dansa a Fira de Teatre i Dansa d'Osca 2016. 
 
Direcció: Jon Maya Sein. Idea i direcció d'escena: Marcos Morau. Assistent de coreografia: 
Lorena Nogal, Marina Rodriguez. Dramatúrgia: Pablo Gisbert. Ballarins: Alain Maya, Eneko 
Gil, Ibon Huarte, Martxel Rodríguez, Urko Mitxelena. Cantant en directe: Thierry Biscary. 
Disseny de vestuari: Iraia Oiartzabal. Creació musical: Xabier Erkizia, Pablo Gisbert. 
 
 



 
 
 
 
 
VOLTA DE FULL 
nyamnyam 
 
Dissabte 28 de maig - 
20 h 
Teatre Municipal 
 
 
Aquesta peça escènica sorgeix del cos de treball de "a quatre potes" (2014-ongoing), que 
planteja que abans de fer teatre, abans de xerrar, abans de compartir... construïm 24 bancs 
per a fer-ho possible. Entendre la fabricació col·lectiva d’aquests bancs com a manera de 
conèixer el barri de Sant Narcís i els seus veïns i veïnes durant uns quants mesos. Poder fer-
ho acompanyats de ‘la volta’ l’associació cultural que ja fa anys que treballa en aquest 
context. Fer explícit que aquests bancs que hem creat entre totxs, són l’escenografia que 
configura l'escena i la pròpia dramatúrgia de la peça. I així crear un espai de lliure circulació 
comú entre públic i creadorxs per a compartir què és un barri. I durant aquest viatge, tenir 
present que s’activa tot el que ha anat apareixent des de l’inici del projecte, com l’artesania 
entesa de manera expandida, el gest com a (micro)acció política, la retroalimentació que 
posa en circulació lògiques pròximes a l’ecologia, i l’exploració dels imaginaris socials com 
a aliment per al pensament i la pràctica contemporània. 
 

Un projecte de nyamnyam (Ariadna Rodriguez i Iñaki Alvarez) creat en vinculació amb 
Pedro Pineda (TMDC) i l'associació cultural 'la volta' del barri de Sant Narcís (Girona), amb 
la participació de Salva Sanchís. Disseny de llums: Ana Rovira. Disseny de so: Uriel 
Ireland. Una coproducció de la Cooperativa NY NY SCCL i de Girona KREAS 2021. Amb el 
suport del Teatre Municipal de Girona. 

 

 
 
 
 
 
 
LUAº 
Ancorae Danza 
 
Dissabte 11 de juny 
- 20 h 
Teatre Municipal 
15 € 
 
 
 



LUAº situa cinc cossos que dansen en òrbites i geometries per endinsar-se a l'úter, la psique 
i la poderosa fragilitat femenina honorant, habitant i bategant en els diversos estats 
hormonals i respiratoris del cicle menstrual sota la influència de la Lluna sobre un cos que 
en si mateix es fèrtil i estèril, alhora, i que beu de les formes, les direccions, les dinàmiques, 
les espirals, el silenci i altres danses i músiques d'arrel. 

LUAº és una oda a la fisiologia femenina i l'energia sexual i transformadora que tota dona 
conté a l’úter, sostinguda en quatre moviments coreogràfics que comencen, culminen i 
comencen a la mateixa gota de l'aigua de la vida. 

 

Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2019 

 

Co-programat amb el Festival FlamenGi 

 

Direcció i coreografia: Andrea Jiménez. Ballarines: Andrea Fernández / Aida González / 
Marina Paje / Chantal Soler / Andrea Jiménez. Composició i direcció musical: Mario G. 
Cortizo. Músics: Håvard Enstad / Alba Guerrero / Xavi Lozano / Nieves Cotón / José Rama 
/ Mario G.Cortizo. Assistent de direcció, moviment i producció: Sandra Barroso. Disseny i 
confecció de vestuari: Raquel Eme / Amàlia Márquez. Disseny d’ il·luminació: Cube.bz. 
Tècnics de so i il·luminació: Mario G. Cortizo / Andreu Fábregas. Fotografia i videos: Mar 
Badal. Producció: Ancorae Danza. Coproductors: Institut del Teatre / Festival Grec de 
Barcelona. Amb el suport de Graner, fàbrica de creació.  

 
 

 

PARANORMALS 

 

 
 
 
 
EL AGITADOR 
VÓRTEX 
Cris Blanco 
 
Dijous 27 de gener - 
20 h 
Teatre Municipal 
12 € 
 
 



- El Vórtex Mixer és una pel·lícula en directe, però és una producció cinematogràfica "feta a 
mà". 
- Realment? De què es tracta? 
- Bé, és un thriller de comèdia musical de ciència ficció amb tocs de terror i acció i amb 
karaoke romàntic i arts marcials, amb vestits regionals, en què la noia lluita contra el mal. 
- Oh! En aquest cas hi vaig ara mateix! 
 
Des del 2003 Cris Blanco fa els seus propis projectes escènics i treballa amb d'altres en el 
camp de la performance, música, teatre i cinema. La barreja de gèneres escènics, els trucs a 
la vista, canviar el significat de signes i objectes, la ciència i la ficció són elements clau de la 
seva obra. 
 
Activitat relacionada: Taller Aproximació escènica al cinema fet a ma 
 
Un projecte de Cris Blanco. Ajudants artístics: Anto Rodriguez i Oscar Bueno. Música: Cris 
Blanco i Oscar Bueno. Producció de vídeo: Oscar Bueno, Rubén Ramos i Cris Blanco. 
Il·luminació: Jorge Dutor i Ignasi Solé. Accessoris d’escenari i vestuari: Anto Rodríguez i 
Oscar Bueno amb la col·laboració de Jorge Dutor i Elena Nogueira. Director tècnic: Roberto 
Baldinelli. Coproducció: TNT-Terrassa Noves Tendències escèniques / CAET, Mercat de les 
Flors / El Graner i La Casa Encendida. Amb el suport de: Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Artistes en residència de CA2M i La Casa Encendida, Hangar.org, 
Apuntes en sucio de Teatro Pradillo I Espacio práctico. 
 

 

 
 
 
 
HERMAFRODITES 
A CAVALL O LA 
REBEL·LIÓ DEL 
DESIG  
Col·lectiu 
Que no salga 
de aquí 
 
Dijous 17 de febrer 
- 20 h 
Auditori de la Mercè 
12 € 
 
L’hermafrodita a cavall és una amant capaç de reclutar cossos fins ara impensables i, per 
tant, impossibles de desitjar. Una amant capaç de reunir una horda d’anatomies 
intersexuals amb una missió: revolucionar la idea mateixa d'ordre social i transformar-
lo. Amb eines del teatre documental, la performance, el reality i el freak show, 
l’espectacle rastreja l’evolució del mite de l’hermafrodita, des de la llegenda arcaica fins 
a les persones que l’encarnen en l’actualitat, i explica com canvia la història quan ens fem 
les narradores de la nostra pròpia diferència. 
 



Autoria: Laura Vila Kremer, Raquel Loscos, Víctor Ramírez Tur. Dramatúrgia i direcció: 
Raquel Loscos, Víctor Ramírez Tur. Interpretació: Laura Vila Kremer. Horda Intesex: 
Aldara, Ananda Molina Ferández, Camino 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. Producció: Hèctor Boada. Visuals: Carme Gomila. Espai sonor: Aurora 
Bauzà. Escenografia: Xesca Salvà, Oriol Corral. Il·luminació: Marieta Rojo. Vestuari: Gala 
Garriga. Disseny gràfic: Pau Masaló. Comunicació: Patricia Moral, Berta Ballestín. 
Assessoria de moviment escènic: Marta Filella. Amb la complicitat de: La Nau Ivanow i el 
Teatre Tantarantana. 
 
 
 
 
IT DON’T WORRY 
BE 
ATRESBANDES, 
Bertrand Lesca & 
Nasi Voutsas 
 
Dijous 3 de març -  
20 h 
Sala La Planeta 
12 € 
 
 
Aquesta peça de teatre neix de la complicitat entre ATRESBANDES i el col·lectiu format 
per Bertrand Lesca i Nasi Voutsas; dos col·lectius d’arts escèniques que, després de 
coincidir en diferents contextos de l’escena contemporània europea, decideixen unir-se 
per desenvolupar un projecte en comú. Aquesta trobada acaba materialitzant-se en la 
peça It don’t worry me, que s’estrenà al Teatre Lliure de Barcelona. 
 
It don’t worry me, des d’una teatralitat crua i predominantment actoral, presenta 
diversos dispositius creats pels mateixos intèrprets i que, en un espai pràcticament buit 
i barrejant realitat i ficció, comparteixen el mateix fil conductor: escenificar les tensions 
entre l’art i la correcció política. El tema de la correcció política ha estat un motor creatiu 
del treball després que aparegués en diferents converses, tant dins com fora de la sala 
d’assaig. S’ha tingut present de quina manera afecta i canvia la societat europea però, 
sobretot, s’ha posat el focus en com modifica la nostra feina com a creadors. El treball fa 
servir diferents artefactes escènics, i per tant poètics, per qüestionar allò que, com a 
artistes, hem deixat de dir o de fer. 
 
Ja sigui per por (no oblidem el cas de Charlie Hebdo a França o les conseqüències de la 
llei “mordassa” a l’Estat espanyol), o pel fet de responsabilitzar-nos d’un canvi social que 
entenem necessari. It don’t worry me juga escènicament amb l’ofensa i els seus 
mecanismes, i posa sobre la taula el debat intern entre les dues companyies sobre si el 
teatre ha de convertir-se en una eina social o ha de tenir només una finalitat estètica. I 
també si l’artista ha de tenir responsabilitat en allò que crea o bé l’art ha de ser un bastió 
insubmís, amb totes les conseqüències. 
 
Premi de la crítica Noves Tendències 2021 



 
Col·labora La Planeta 
 
Direcció i dramatúrgia: Atresbandes (Mònica Almirall, Miquel Segovia i Albert Pérez 
Hidalgo) i Bertrand Lesca & Nasi Voutsas. Repartiment : Mònica Almirall, Bertrand Lesca, 
Miquel Segovia, Albert Pérez Hidalgo, Nasi Voutsas. Traducció: Edward Fortes. 
Il·luminació: Ana Rovira. Vestuari: Adriana Parra. Producció executiva: Hattie Gregory i 
els equips del Teatre Lliure. Coproducció Atresbandes, Bertrand Lesca i Nasi Voutsas. 
Amb el suport de l’Arts Council England (el Regne Unit), el Festival de Otoño (Madrid), 
el Centre Cívic Navas (Barcelona), el Battersea Arts Centre (Londres), el HOME 
(Manchester), el Farnham Maltings (Farnham), l’Institut del Teatre (Barcelona) i Graner 
Centre de Creació. Agraïments Pablo Gisbert i Tanya Beyeler. 
 
 
 
 
 
 
 
BREACH 
Som Noise 
 
Dijous 28 d'abril - 
20 h 
Teatre Municipal 
12 € 
 
 
/ Briːtʃ /: [Breach (n): Violació o infracció d'una norma o llei; ruptura en una relació; 
escletxa, fissura, bretxa. (v) Acte d'emergir a la superfície.] 
 
Ella és humil i és submisa. 
Ella és forta i a vegades li agrada que la dominin en el sexe. 
No ha pogut dir que no. 
Ella no va dir res perquè sentia molta vergonya, es sentia culpable, i no sap si realment 
la violaren o abusaren. 
Un crit en silenci i un record en estat d’espera. 
I qui són elles? I nosaltres? 
Comencem a parlar. 
 
A través d'un viatge de so i cos, Som Noise convida al públic a un espai d'ambigüitat entre 
el plaer i el dolor, l'erotisme i la violència, la submissió i l’apoderament, per arribar a un 
diàleg sobre els casos d'abús i el sistema de violències masclistes. Íntima, poètica i 
visceral. Performàtica, sensible i hipnòtica. 
 
Breach neix d'un procés de co-autoria on el reflexiu i vivencial és protagonista, buscant 
projectar-se més enllà de l'escena com a eina col·lectiva. Breach és una peça-acció, una 
composició entre la música en viu i la corda llisa. 
 
Activitat relacionada: Taller Aproximació als aeris i estratègies de moviment 
 



Autoria: Vivian Friedrich, Mati Muñoz i Thaïs Julià. Idea original: Thaïs Julià. 
Interpretació: Thaïs Julià i Mati Muñoz. Direcció i dramatúrgia: Vivian Friedrich. Disseny 
d'il·luminació: Gabriela Isadora Bianchi. Suport a la direcció: Marc Vilajuana i Rafa Jagat. 
Composició musical: Mati Muñoz, Marc Vilajuana i Bru Ferri. Espai escènic: Yaiza Ares. 
Vestuari: Paula Arenas, Aida Almacelles i Yaiza Ares. Suport a la producció: La Bonita. 
Visuals: Manel Buch, Clara Pedrol, Irene Prada, Jordi Plana, Sabina Greppo i Roger 
Clanchet. Agraïments: Laura Cardona i Nini Gorzerino. 
 
 
 
 
 
 
 
SPIRITUAL 
BOYFRIENDS 
Núria Guiu 
 
Dijous 19 de maig 
- 20 h 
Auditori La Mercè 
12 € 
 
 
Spiritual Boyfriends és un solo que gira entorn a la relació cos-poder. La representació 
s’aborda a través d’un llenguatge físic, visual i teatral, el qual fusiona fronteres entre 
llenguatges així com els termes autobiografia/realitat i ficció. 
 
L'espiritualitat i específicament la pràctica del ioga, és el marc contextual utilitzat per 
qüestionar les polítiques de poder en relació amb el neoliberalisme i els cossos 
disciplinats. 
 
La pràctica del ioga es revela com una forma d’autocontrol i autodisciplina fins al punt 
de revertir el seu propòsit curatiu / espiritual cap a una obsessió malsana i materialista 
per la perfecció corporal. El ioga actual, tot i ser una pràctica espiritual, no s’escapa de la 
capitalització del cos a través de conceptes com la bellesa, la salut i la indústria dels 
objectes fetitxes que giren al voltant de l’auto-teràpia. Els conceptes esmentats 
s’imposen i s’exploten econòmicament per les estructures de publicitat macro, que 
s’infiltren en la nostra vida privada mitjançant la construcció de microestructures de 
poder que operen a través de relacions afectives/personals. 
 
El treball es basa en una investigació iconogràfica sobre la construcció històrica de 
postures de ioga, així com en material autobiogràfic al voltant de l’afecte i el desig. 
 
Direcció i performer: Núria Guiu. Assessorament artístic: Esther Freixa, Sònia Gómez. 
Acompanyament dramatúrgic: Lluc Ubach. Disseny d'escenografia: Lola Belles. 
Assessorament de vestuari: Lola Belles. Disseny de llums: Joana Serra. Assistència 
tècnica: Sergio Roca. Agraïments: Clàudia Mirambell, Alicia Kopf, Telemanrec, Carles 
Decors, Claudia Brufau, Søren Evinson. Coproducció: Festival Grec de Barcelona, La 
Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Residències Sala Hiroshima, La Caldera, Graner 
fàbrica de creació, Cra'p.  



 
 
 
FAMILIARS  
 
 
 
 
 
 
 
...I LES IDEES 
VOLEN 
Animal Religion 
 
Diumenge 16 de gener 
- 11 h i 12h  
Teatre Municipal 
7 € 
 
 
 
En un espai circular i buit, un cos, un micròfon, sis altaveus i vint-i-quatre llums 
protagonitzen aquest espectacle de circ contemporani. A través del gest, el so, la mirada o 
el tacte es convida al públic a participar en aquest viatge ple d’acrobàcia, humor, joc, llum i 
música. …i les idees volen és un espectacle fresc on pocs objectes tenen molt de pes i petites 
accions creixen fins esdevenir escenes intenses, divertides i plenes de complicitat per 
enlairar-se amb el públic. 
 
Animal Religion treballa per innovar el circ i buscar-hi nous mitjans d’expressió. Des de 
l’inici de les seves creacions comparteix un espai on la llum, el cos i el so/música emergeixen 
simultàniament creant una identitat pròpia. 
 
Edats recomanades: de 2 a 5 anys 
 
Autoria: Quim Girón, Joana Serra i Joan Cot Ros. Producció administrativa: Elclimamola. 
Coproducció: Mercat de les Flors. Residència artística: Can Gassol - Centre d'arts escèniques 
de Mataró, Aula de teatre de Mataró. Amb el suport de: Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 



 
 
 
 
 
EX-LIBRIS 
cia Voël 
 
Diumenge 6 de febrer 
- 18 h 
Teatre Municipal 
7 € 
 
 
 
Ex-libris ens parla dels moments de felicitat inadvertida, de la incomunicació d'una societat 
tecnològica on els detalls passen desapercebuts, dels llibres que esperen ser llegits i que 
lluiten per la seva supervivència. 
Tot això des d'una mirada poètica a través de les fulles dels llibres, el quadre rus, la bola 
d'equilibris i la música en directe de la mà de Marc Sastre que ens farà viatjar per un món 
d'emocions. 
 
Espectacle per a tots els públics 
 
Idea original, dramatúrgia i direcció: Companyia Voël. Repartiment: Deborah Cobos (Debi), 
Jordi Serra i Marc Sastre. Música original: Marc Sastre. Il·luminació: Ignasi Solé. Vestuari: 
Rosa Lugo. Escenografia: Companyia Voël. Acompanyament artístic: Spela Vodeb. Fotos: 
Arnau Chavarria. Producció: Companyia Voël. Amb el suport de: Generalitat de Catalunya - 
Departament de Cultura, Ateneu Popular 9 Barris, Ca l'Estruch, Ajuntament de Mataró, 
Ajuntament de Moià, Teatre Principal d'Olot, La Central del Circ. Amb la col·laboració de: 
Pájaro Carpintero, La Vertical, Patx-Work inflables (MOBBA), Winihard Gràfics. 
 
Travesia és un projecte de cooperació Interreg co-finançat per el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea a través del POCTEFA.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
BIBLIOTECA DE LA 
CURIOSITAT 
INFINITA 
Marga Socias 
 
Diumenge 27 de febrer - 
10.30 h i 16h 
(diferents funcions) 
Teatre Municipal 
7 € 
 
 
A l’espai de la biblioteca cada llibre és un viatge, que si bé no pretén canviar el destí de cap 
ànima – encara que ho pugui fer – sí que ofereix la possibilitat de convidar-la a un univers 
fascinant. 
 
Aquesta biblioteca és un món per descobrir on qualsevol cosa pot passar, des de llegir el teu 
futur segons l’Oracle, fins a escoltar un conte misteriós a sota una taula, col·laborar plegats 
per fer un llibre de constel·lacions màgiques o entrevistar els teus propis pares a dins d’un 
llibre gegant. 
 
La Biblioteca de la curiositat infinita no fa passar les teves ganes de saber, sinó que 
augmenta les teves ganes de llegir. Els llibres són portes – diuen- entra i queda’t. 
 
Per a tots els públics, recomanat a partir de 7 anys  
 
Idea original: Marga Socias. Bibliotecàries: Marga Socias i Paula Pacual de la Torre. Disseny 
de l’espai i construcció d’estructures: Thomas Roper. Disseny Gràfic: Sandro Bedini. 
Paisatge Sonor: Carlos Fontova. Enquadernació: Mercè Soler. Vídeo i fotos: Gema Segura i 
José Alonso. 
 
 
 
 
POLSIM D’OR 
Crea Moviment 
 
Diumenge 20 de març - 12 h 
Saló de Descans 
7 € 
 
 
Un text de Marc Rosich a partir del llibre "El Senyor Pèsol i altres plantes" de Salvador 
Perarnau. 
Per donar a llum a un poema només cal un polsim d'or. Amb un pessic, n'hi ha prou, per 
despertar-los i treure'ls la son. Però d'on traiem l'or per fer-ne el polsim? I d'on traiem el 



pessic que els sigui despertador? N'hi ha que, quan els desvetlles, van ben drets. N'hi ha que, 
en canvi, van de tort. Cadascun camina a la seva, fins i tot algun va coix. I a nosaltres ens toca 
posar-los la crossa, fer-los traveta, enlairar-los o imitar-los el joc". 
 
Espectacle per a tots els públics  
 
Activitat + MOT en diàleg amb l’exposició INSECTÒDROM del Bòlit Centre d’Art 
Contemporani 
 
Direcció i dramatúrgia: Marc Rosich. Repartiment: Cristina Martí i Toni Viñals. Cançons: 
Toni Viñals. Arranjaments i Piano: Marc García-Rami. Fotografia: Isaias Fanlo. Vídeo: Albert 
Miret - Teatralnet. 
 
 
 
 
 
 
 
DEJÀ VÚ 
Manolo 
Alcántara 
 
Diumenge 3 d'abril - 
18 h 
Teatre Municipal 
7 € 
 
 
DÉJÀ VU ens parla de la distància entre una persona i els seus somnis, del que és i el que 
li agradaria ser. Somnis molt ambiciosos que desperten els seus aires de grandesa, però 
alhora impossibles, portant-ho al desànim. Especialment suggerent, arriscat i fascinant 
... Destil·lant per moments un humor fi. 
 
Manolo Alcántara, autodidacta, es considera més artesà que artista. Crea els espectacles 
des de la intuïció, el joc i la curiositat. Entén, viu i crea el circ des de l’evolució. Té un 
recorregut i una manera de fer amb un ADN que perdura ens els seus muntatges: la 
creació pacient, sense presa, apostant més per suggerir que per l'explicació gràfica, la 
cura per l’aspecte visual emprant estructures innovadores i la música en directe. Va ser 
guardonat amb el Premi Nacional de Circ 2021. 
 
Premi millor adaptació de tècniques circenses a la nova dramatúrgia Fetén 2021.  
 
Espectacle per a tots els públics  
 
Idea, creació i direcció: Manolo Alcántara. Composició musical i arrendaments: Laia Rius. 
Intèrprets: Laia Rius, Manolo Alcántara i Andreu Sans / Silvia Compte. Suport intèrprets: 
Joan Trilla. Disseny il·luminació i so: Ivan Tomasevic. Tècnic llum i so: Ivan Tomasevic / 
Pep Arumí. Disseny i construcció titella: Toni Zafra. Vestuari: Rosa Solé. Attrezzo i 
acabats pictòrics: Xavi Erra. Disseny escenografia: Manolo Alcántara. Construcció 
escenografia: Eduardo Fernández i Cia. Manolo Alcántara. Producció musical: Pep 
Pascual i Laia Rius. Enginyer de so, mescles i màster: Pep Pascual. Gestió i Producció: 



Clàudia Saez. Suport a la producció: Alfred Fort i Clàudia Saez per a La Destil·leria. Co-
Producció: Grec Festival de Barcelona. Suport: ICEC-Generalitat de Catalunya, l'INAEM i 
l'Institut Ramon Llull.. Amb la col·laboració: Teatre Principal d'Olot, Teatres en Xarxa, 
Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca, Teatre Clavé de Tordera, Teatre Bartrina 
de Reus, Social Antzokia de Basauri i Teatre-Circ de Múrcia. 
 
 
 
 
 
PROMETEU 
Sr. Serrano 
 
Diumenge 8 de 
maig - 12.30 h 
Teatre 
Municipal 
7 € 
 
 
Diu el mite que Prometeu és castigat per Zeus per haver donat el foc als humans, 
alliberant-los així de la seva animalitat. Una àliga devorarà eternament el fetge de 
Prometeu per haver desobeït el cap de l’Olimp. Encara que podríem dir que una àliga 
devorarà eternament el fetge de Prometeu per haver donat a la humanitat una segona 
oportunitat amb un acte solidari. 
 
És Prometeu un sabotejador que mereix el seu càstig o algú que es posa en perill en 
primera persona per rebel·lar-se contra els poders despòtics perseguint un bé col·lectiu? 
Com es relaciona el mite original amb la reinterpretació feta per Mary Shelley a través 
del seu doctor Frankenstein? Deixant de banda l’opinió que ens mereixi Julian Assange, 
la seva peripècia vital podria convertir-lo en un Prometeu dels nostres dies? 
 
L’Agrupació Señor Serrano és una companyia de teatre amb més de 10 anys 
d’experiència, que crea produccions originals sobre aspectes discordants de 
l’experiència humana contemporània. Els seus espectacles barregen vídeo en directe, 
maquetes, text, performance, so i objectes. Les produccions de la companyia s’estrenen i 
giren internacionalment. 
 
 
Premi a l’espectacle més innovador, FETEN, Xixó 
Drac d’Or a l’espectacle més innovador, Fira de Teatre de Lleida 
Drac d’Or Julieta Agustí al millor espectacle, Fira de Teatre de Lleida 
 
Edats recomanades: de 6 a 11 anys 
 
Dramatúrgia i direcció: Olympus Kids. Performer: Jofre Carabén. Música: Roger Costa 
Vendrell. Realització́ de maquetes: Lola Belles. Fotografia: Leafhopper project. 
Management: Art Republic. . Amb el suport de: Departament de Cultura de la Generalitat, 
Sala Beckett i Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque. Projecte part del 
programa Residenze Digitali – Armunia Centro di Residenze della Toscana “Línia noves 
dramatúrgies i tendències” de Suport a la producció i exhibició 2020 de Mostra Igualada. 
 



 
3. ESCENA EXPANDIDA 
 
 
 
 
Taller 
APROXIMACIÓ 
ESCÈNICA AL 
CINEMA FET A MÀ 
Cris Blanco 
 
Ds 22 i dg 23 de 
gener  
10.30h - 14:30h 
El Canal 
12 € 
 
Aquest taller pretén ser una intromissió al cinema sense saber les regles del cinema i 
amb un pressupost low-cost. Un apropament al cinema de forma casolana i artesanal, 
cinema “fet a mà”, que abordarem traduint el llenguatge cinematogràfic i els seus efectes 
especials a solucions analògiques i artesanals que facin el fet a la pantalla. 
A més a més, aquest taller pretén ser una introducció a fer cinema en directe on es veu 
l'escena en pantalla alhora que el seu making off, afegint així les possibilitats del 
llenguatge escènic a les del llenguatge cinematogràfic. 
 
Objectius: 
- Perdre el respecte a fer cinema. 
- Introduir-nos al concepte de cinema en directe. 
- Explorar algunes possibilitats de la barreja dels formats escènic i cinematogràfic. 
 
 
El curs va dirigit a artistes de qualsevol disciplina i d'altres persones interessades en el 
llenguatge del cinema casolà i de l'escena sense necessitat de tenir coneixements en la 
matèria. 
 
Amb la col·laboració de El Canal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MASTERCLASS 
PARTNERING   
EINES DE CREACIÓ 
GN|MC  
 
Dijous 3 de febrer  
19:30h-21:30h 
El Galliner 
12 € 
 
Aquest taller ens apropa al vocabulari del treball físic desenvolupat per GN|MC en els 
processos de creació basat en el “partnering” i el treball de contacte. Partirem de tasques 
físiques concretes, generadors de moviment i punts de partida cercant mecanismes del 
cos en moviment observant-ho per tal de multiplicar els camins i aproximacions a la 
comprensió de l'anatomia del moviment i el cos. D'entre tots aquests elements, 
ampliarem les nostres pròpies eines per improvisar i crear material en parella i grup. 
 
GN|MC Guy Nader | Maria Campos són artistes residents a Mercat de les Flors, Barcelona 
i comparteixen un apropament semblant cap a la dansa i el moviment on tots dos 
busquen una fisicalitat arriscada, exigent i energètica, amb l'objectiu d'empènyer el cos 
més enllà dels seus límits. La força i la delicadesa del propi cos permeten abastar un 
ampli espectre de l'imaginari descobrint i proporcionant diferents paisatges del cos. 
Comparteixen un interès comú a experimentar noves maneres d'abordar la relació entre 
dos o més cossos a través del treball de contacte “partnering” i el desenvolupament 
d'estratègies i tasques físiques. 
 
Amb la col·laboració de El Galliner i AGT 
 
 
 
TALLER EL 
DESENTERRADOR 
Societat doctor 
Alonso 
 
Dx 23 i dj 24 de 
febrer  
18:30-21:30h 
Teatre Municipal – 
Saló de Descans  
12 € 
 
 
 
El desenterrador posa la mirada en la paraula, la seva corpologia i la seva relació amb el 
cos i l'acció. 



 
Com el seu nom indica hem desenterrat paraules en sentit real i figurat. És a dir, hem 
treballat amb paraules en desús, paraules el significat de les quals ha canviat i paraules 
tabú. I sobretot amb “valors” del nostre sistema ètic que pensàvem que calia revisitar. La 
Corpologia de les paraules és aquella propietat que tenen no només de crear i designar 
el món físic, sinó la de generar un món ètic, un sistema polític i un ordre social. 
 
Aquest projecte ha indagat en l'estreta i canviant relació que es produeix entre les 
paraules i el seu ús, i les accions que se'n deriven. Una relació d'anada i tornada que dóna 
sentit i cos a la nostra forma d'habitar el món. 
En aquests moments en què sembla que el llenguatge tendeix a la simplificació, a la 
sinterització (via tecnologia) i a una certa globalització proposem parar i observar 
aquest procés amb deteniment per mirar-nos i mirar d'entendre aquests processos i les 
seves conseqüències en els nostres cossos i la nostra forma d'accionar. 
 
El desenterrador és un projecte de creació i investigació escènica al voltant del cos i les 
paraules. Un procés d'investigació dut a terme per un equip multidisciplinari que s'ha 
implementat en una sèrie de residències-tallers a diferents indrets de Catalunya Espanya 
i Sud-Amèrica, en un camí des del més local fins a un àmbit més internacional. 
 
 
 
TALLER ACROBÀCIA 
AÈRIA, DE LA 
TÈCNICA AL 
MOVIMENT ORGÀNIC 
Ajpu Circo 
 
Ds 23 d'abril i dg 24 
d’abril –  
10.30 h a 14:30 
El Galliner - Escola de formació Teatral 
12 € 

En aquest taller de dos dies, abordarem les bases tècniques de l'acrobàcia aèria sobre el 
trapezi i l'anella per explorar les condicions primàries que generen moviment, com ara 
la respiració, el pes, l'organització, la mirada i els sentits. També es compartiran eines 
perquè cada participant pugui prendre consciència de les seves estratègies de moviment 
per tal d'establir les seves pròpies cerques, inquietuds i maneres de relacionar-se amb 
el moviment i l'aparell, per trobar així l'organicitat i la creativitat en el moviment tècnic. 

 

S'exploren els patrons de desenvolupament motor un a un i s'experimenten amb ells a 
través del contacte i de l'estudi del moviment els conceptes i els pre-conceptes que 
suporten el moviment amb base als Fonaments de Bartenieff. Tant a terra com als 
aparells aeris. 

Estratègies de moviment és una metodologia que va començar a gestar-se entre el 2013-
2015 i amb el desig d'entrenar ballarins en dansa contemporània. És una metodologia 
basada en principis somàtics inspirats en els conceptes i preconceptes dels Fonaments 



de Bartenieff i els patrons de desenvolupament motor. Aquesta metodologia va sorgir de 
l'estudi entre Ileana Ortega, Sabrina Castillo Gallusser i la col·laboració dels ballarins en 
aquell moment. 

Va ser dissenyada a partir de les necessitats, en aquell moment, dels ballarins del Centre 
de Dansa i Investigació del Moviment de la Universitat Rafael Landívar a Guatemala. 
Aquest esquema cerca obrir l'escolta al moviment, la sensibilitat a les subtileses del 
moviment, enfortir i despertar les capacitats creatives. 
 
Amb la col·laboració del Galliner i l’AGT i el suport de Travesia 
 
Travesia és un projecte de cooperació Interreg co-finançat per el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea a través del POCTEFA.    
 
 
 
 
 
 
Assaig obert   
DESPRÉS DE TOT  
Psirc 
 
Divendres 11 de març 
- 19 h 
Teatre Municipal  
Entrada gratuïta  
 
 
 
El projecte que presenta Psirc a Girona explora el gènere literari de les sagues amb una 
proposta escènica que transcorre a través d’episodis i que conclourà amb la gran obra 
final Després de tot. Aquests episodis estan concebuts com a spin-off que excaven 
l’interior de cada personatge de la saga per explorar la seva dimensió tràgica i mitològica. 
Plantegem la hipòtesi que els personatges de la saga són els propis artistes de la 
companyia Psirc vivint com a comunitat en un pantà. L’espai escènic es concep a la 
perifèria de qualsevol civilització; un paisatge en extinció que probablement Google situï 
al marge del món. 
 
En escena: Benet Jofre, Wanja Kahlert, Adrià Montaña, Anna Pascual. Dramatúrgia: Benet 
Jofre, Wanja Kahlert, Adrià Montaña, Anna Pascual, Rolando San Martin. Direcció: 
Rolando San Martin. Acompanyament artístic i acrobàtic: Pau Portabella. Instal·lació i 
creació so i llums: PSiRC. Distribució: Santa Barbuda. Coproducció: Festival Grec de 
Barcelona; La Grainerie, fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance – Pôle européen 
de Production, Balma / Toulouse Métropole (França); Nilak, circ teatre itinerant; Fira 
Trapezi de Reus. Amb el suport de: Fàbrica de les arts Roca Umbert; Cronopis espai de 
circ; Teatre Auditori de Granollers; Konvent.0; l’Estruch fàbrica de creació de les arts en 
viu.. 
 
 



 
CONFERÈNCIA AL 
VOLTANT DE 
RIGOLETTO 
Jaume 
Radigales 
 
Dimecres 18 de maig 
- 19 h 
Teatre Municipal  
Entrada gratuïta  
 
 
Jaume Radigales és professor universitari, investigador i crític musical català. 
És doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. Professor titular de la 
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon 
Llull, 
Ha estat crític musical de La Vanguardia, la revista i, des del 2019, ho és del diari Ara. 
Realitza i presenta a Catalunya Música des de l'any 2002, el programa operístic Una tarda 
a l'òpera, i també ha estat el conductor de les transmissions operístiques que es 
representen al Gran Teatre del Liceu, així com de les temporades que organitzen els 
Amics de l'Òpera de Sabadell. 
 
 
 
JORNADES PROFESSIONALS 
 
El Teatre Municipal es vincula a entitats i projectes del territori per organitzar 
conjuntament espais de trobada per a la comunitat professional. A partir de l’anàlisi i 
detecció de necessitats amb els professionals del sector, s’han dissenyat dues trobades 
al 2022 que obren la reflexió al voltant d´alguns temes claus i generen espais de formació,  
trobada i relació entre els agents professionals del territori.  
 
Jornada professional de circ: 11 i 12 de març, co-organitzada amb el Col·lectiu del 
Professionals del Circ de Girona i l’Oficina de Foment de les Arts (OFA). 
Jornades sobre Teatre com a eina de transformació social: setembre, co-organitzades amb 
Escenaris Especials, projecte associat al Teatre Municipal 2022-23. 
  



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) 
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.  
 
3€ / entrada: Targeta Girona Cultura 16-29. Entrades limitades. 
  
50% descompte: Targeta Girona Cultura 0-15.  Excepte espectacles familiars 
 
Descomptes per a grups 
 
  



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 fa una aposta per reforçar el binomi cultura-educació 
amb projectes innovadors de participació i amb una amplia oferta d’espectacles durant el 
curs 2021-22. 
 
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. El projecte té l’objectiu de connectar i enfortir els vincles entre 
educació i cultura en un territori. Centres educatius, equipaments culturals i artistes 
s’uneixen per fer de les arts una eina de democratització, cohesió i transformació social. 
 
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. 

Durant el curs 2021-22 hi participa l’alumnat de 2n d’ESO del IES Santa Eugènia amb 
l’acompanyament artístic de la directora d’escena Mercè Vila Godoy 
(www.mercevilagodoy.com). En total, el projecte acull gairebé 100 alumnes i prop de 60 
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 18 
centres educatius i 6 municipis. 
 
 
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  
...I les idees volen, Animal Religion 
L’aventura d’avorrir-se, L’Estaquirot Teatre 
 

http://www.mercevilagodoy.com/


Cicle inicial 
Prometeu, Sr. Serrano 
Molsa, Thomas Noone 
La motxilla de l’Ada, Teatre al Detall  
 
Cicle mitjà i superior 
DEJÀ VÚ, Manolo Alcántara 
 
Batxillerat 
A.K.A. (Also Know as), Daniel J. Meyer i Montse Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La descàrrega del dossier de premsa i de les imatges dels espectacles de la temporada 
2022 del Teatre Municipal  està disponible al següent enllaç: 
 
www.girona.cat/teatremunicipal/cat/premsa.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/premsa.php


Teatre Municipal de Girona
Plaça del Vi, 1. Girona
girona.cat/teatremunicipal
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 @teatre_gi
 @TeatreGirona
 @teatre_gi
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Amb el suport de

El Teatre Municipal està integrat a les xarxes Patrocina
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