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TEATRE OBERT 
Programació 2021-2022 
 

  



 

... i les idees volen 

Animal Religion 

Moviment i corporalitat pels més petits  

Dimarts 18 i dimecres 19 de gener - 9.30 h 

Dimarts 18 i dimecres 19 de gener - 11 h 

 

 

Tro. 

Busca tro. 

I qui tro, busca qui. 

I qui. 

I qui bus. 

I qui busca… troba. 

 

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. 

 

La peça està adreçada a nens i nenes de 2 a 5 anys. 

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. 

 

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. 

 

Durada: 35 min 

Dirigit a alumnes de: Cicle infantil 

Preu : 5,5 € 

  



 

L'aventura d'avorrir-se 

L'estaquirot teatre 

Teatre i titelles  

Dimarts 22 de març - 9.30 h 

Dimarts 22 de març - 11 h 

Dimecres 23 de març - 9.30 h 

Dimecres 23 de març - 11 h 

 

 
 

 

La Rita és una nena que tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no sap jugar sola. 

Però un dia a casa de l’àvia, amb un simple aneguet de goma comença una aventura 

que la portarà a viatjar amb la imaginació al món dels colors, descobrint personatges 

sorprenents... 

I ara sempre vol anar a casa l’avia per avorrir-se una estoneta! 

Aquest espectacle pretén motivar la creativitat dels nens i les nenes així com reflexionar 

sobre la gestió del temps i la quantitat de joguines i regals que tenen a casa. 

 

 

L’Estaquirot teatre, porta més de 25 anys recorrent escenaris per tot el món. Una 

companyia 100% autosuficient, que construeix literalment tot l’espectacle, des del guió 

i dramatúrgia fins a l’escenografia i titelles que hi apareixen.  

 

 

Autor: l'Estaquirot, teatre. Actors-Manipuladors: Núria Benedicto, Olga Jiménez, Albert 

Albà. Tècnica: Titelles i actors. Disseny: Alfred Casas. Construcció: Cia L’Estaquirot, 

Alfred Casas, Pedro Jiménez. Música original: Ferran Martínez. Disseny de llums: Oriol 

Ibáñez. Direcció: Guillem Albà. 

 

Durada: 50 min 

Dirigit a alumnes de: Cicle infantil. 

Preu : 5,5 € 

 

  



 

Prometeu 

Sr. Serrano 

Teatre, performance, arts 

visuals 

 

Dimarts 26 d'abril - 9.30 h 

Dimarts 26 d'abril - 11 h 

 

 

 

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? Els mites grecs, com tots els mites, hi són perquè a 

través d’ells puguem preguntar-nos sobre la naturalesa humana, no necessàriament per 

trobar respostes sense ambigüitats. Preguntes clau de l’espectacle: les normes s’han de 

respectar sempre? I si una norma és injusta? Qui decideix què és injust o i què no? Cal 

castigar algú que incompleixi una norma? Què passa si incomplim una norma amb un 

propòsit just? I si no sabéssim que existia aquesta norma? Qui són els Prometeus del 

nostre temps? És fascinant veure la ment dels nens brillant pregunta rere pregunta. 

 

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. 
 

Dramatúrgia i direcció: Olympus Kids. Performer: Jofre Carabén. Música: Roger Costa 

Vendrell. Realització 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. Premis. 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. 

 

 

Durada: 45 min 

Dirigit a alumnes de: Cicle inicial. 

Preu : 5,5 € 

 



 

Molsa 

Thomas Noone Dance 

Dansa i titelles  

Dimecres 2 de febrer - 9.30 h i 11h 

Dijous 3 de febrer - 9.30 h i 11 h 

 

 
 

És la història de la separació i el rencontre de Janinka i el seu gos, Molsa. La guerra els 

separa, però l’amistat supera totes les barreres i després de moltes aventures i 

desventures es tornen a trobar. L’obra evoca aquesta experiència durant quatre 

moments del viatge. La nena Janinka, els gossos Molsa i Menta i altres personatges de 

l’obra ens contaran aquesta bonica història d’amistat. 

 

Thomas Noone construeix els seus espectacles amb qualitat, rigor i buscant la connexió 
amb el públic. El seu estil es caracteritza pel dinamisme, el domini de la tècnica per 
aconseguir escenes amb molt contingut dancístic, virtuós però àgil i fluid. L’ús extrem 
de la dansa en totes les seves possibilitats converteix les seves creacions en propostes 
d’impacte, com així demostra la seva trajectòria de més de 10 anys.  
 

Direcció i coreografia: Thomas Noone. Ajudant de direcció: Nuria Martínez. Text: David 

Cirici. Música original: Jim Pinchen. Ballarins: Joel Mesa i Paula Tato / Pierfrancesco 

Porrelli i Eleonora Tirabassi. Actor: Blai Rodriguez / Pablo Macho / David Anguera. 

Repetidora: Andrea de Vallescar. Disseny i construcció de titelles: Martí Doy. Disseny 

d’il·luminació: Horne Horneman. Vestuari: Marc Udina. Il·lustracions i animacions vídeo: 

Ana Aranda Rico i Marina Fernández Cáceres. Disseny gràfic: Estudio Eusebio López. 

Fotografia: Yoana Miguel. Producció i comunicació de Thomas Noone Dance: Sara 

Esteller. Assitent en pràctiques: Ana Teixeira. Programació Web: Intuix.cat. 

 

 

Durada: 47 min 

Dirigit a alumnes de: Cicle inicial i cicle mitjà. 

Preu: 5,5 € 

 

 



 

La motxilla de l'Ada 

Cia. Teatre al detall 

Teatre i identitat de gènere 

 

Dimecres 2 de març - 10 h 

Dijous 3 de març - 10 h 

 

 

 

L'Ada té ganes de jugar, per això es troba amb la seva millor amiga i el seu millor amic... 

i juguen. Ara ja no porta aquella motxilla feixuga, que tant li pesava, que no la deixava 

ser qui és. Amb aquella motxilla, l'Ada sentia que no encaixava amb el que suposem que 

ha de ser un nen o una nena. Però ara ja ha trobat el seu lloc. 

 

Un espectacle que ens parla de la identitat de gènere, perquè allò de "nen-nena, home-

dona, blau-rosa, fort-feble..." potser ha de canviar definitivament. 

 

Teatre al detall és una companyia catalana de dramatúrgia contemporània on utilitzen 

l’art del Teatre com a mirall de la nostra societat per crear espectacles minuciosos, amb 

sentit de l’humor, poètics, evocadors i que facin pensar; un exemple és  L’endrapasomnis 

amb el qual van rebre El premi de la Crítica 2014 al millor espectacle familiar. 

 

Text: Jordi Palet i Puig. Direcció: Joan Maria Segura Bernadas. Música: La Tresca i la 

Verdesca (Jordi López, Toni López i Claudi Llobet). Repartiment: Xavi Idàñez i Txell 

Botey. Il•lustracions: Adolfo Serra. Animació d’ il•lustracions: Xavi Chamarro. 

Escenografia: Victor Peralta. Il•luminació: Yuri Plana. Producció: Produccions Teatre al 

detall. Fotos: Quim Botey. 

 

 

Durada: 1 h 10 min. 

Dirigit a alumnes de: Cicle mitjà i cicle superior. 

Preu : 5,5 € 

 

  



 

Déjà Vu 

Manolo Alcántara 

 

Teatre físic, música en 

directe i humor 

 
Dimarts 5 d'abril - 10 h 

Dimecres 6 d'abril - 10 h 

 

 

 

 

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 sugerent, 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 per la sugerència més que per l’explicació gràfica, 

la cura per l’aspecte visual emprant estructures innovadores i la música en directe.  

 

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. 

 

Durada: 60 minuts 

Dirigit a alumnes de: Cicle superior i ESO. 

Preu : 5,5 € 

 

  



 

A.K.A. (Also Know as) 

Daniel J. Meyer - Montse Rodríguez Clusella 

Teatre  

Dimecres 16 de març – 10 h 

Dijous 17 de març - 10 h 

 

 

 

A.K.A. (Also Known As) ens parla d’un període de 

l’adolescència d’en Carlos del que nosaltres 

formem part. D’un moment en el que, per 

circumstàncies alienes a ell, trontollen els seus 

ciments, les seves arrels, la seva identitat. I és 

que en Carlos és adoptat... i els ulls dels altres li 

fan plantejar quina és la seva “vertadera” 

identitat. Perquè en el fons, som qui sentim que 

som, o qui la gent creu que som? 

 

2 Premis MAX (text teatral revelació, actor 

protagonista). 

Va ser candidata a obra petit format i direcció 

4 Premis Butaca (text teatral, obra petit 

format, direcció, actor protagonista) 

3 Premis Teatre Barcelona (text teatral, obra 

petit format, direcció) 

1 Premis de la Crítica (millor actor) 

Premi del públic MIT RIBADAVIA, Galícia 

Premi del públic Teatre del Mar, Mallorca 

Premi Teatro Express Fundación SGAE 

 

Autoria: Daniel J. Meyer. Direcció: Montse Rodríguez. Intèrpret: Albert Salazar. 

Coreografia: Guille Vidal-Ribas. Escenografia: Anna Tantull. Il·luminació : Xavi Gardés i 

Fernando Portillo. Espai sonor: Xavi Gardés i equip A.K.A.. Producció: Flyhard 

Produccions, SL. 

 

Durada: 1 h 15 min 

Dirigit a alumnes de: ESO i Batxillerat. 

Preu : 5,5 € 

 



 

Hermafrodites a cavall o La rebel·lió del desig 

Col.lectiu Que no salga de aquí 
 

Teatre documental, performance i freak show 

Dijous 17 de febrer - 10 h 

 

 
 

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. 

 

Autori: Laura Vila Kremer, Raquel Loscos, Víctor Ramírez Tur Dramatúrgia i direcció:  

Raquel Loscos, Víctor Ramírez Tur Interpretació: Laura Vila Kremer Horda Intersex: 

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.. 

 

Durada: 80 min 

Dirigit a alumnes de: ESO i Batxillerat. 

Preu : 5,5 € 

 

 

 

 



 

Quan els crancs portin talons 

Escarlata 

Teatre 

Divendres 11 de març – 

10h 

 

 

 

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, havent rebut el Premi Nacional de la Cultura per la Generalitat de Catalunya 

l’any 2007 es descriuen com a una companyia de  transformació d’energia en accions i 

relacions socials i de rencontres artístics.  Per a Escarlata, l’art és un fonament per tots 

els éssers humans, bàsic, necessari i enriquidor. Actualment estant transitant d’un espai 

d’exhibició a un espai de relacions i de participació on totes som protagonistes o no. Els 

seus motors són la curiositat, la poesia i la recerca de la bellesa. 

 

Direcció: Laura Tajada. Escriptura: Laura Tajada i Escarlata Circus. Artistes: Jordi Aspa i 

Bet Miralta. Tècnic polifacètic: Pep Arumí. Acompanyament dramaturgia: Bauke Lievens. 

Disseny de llums: Cube.bz. Espai sonor: Cabo San Roque. Espai escènic: Escarlata Circus 

– Cube.bz. Video 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. 

 

Durada: 70 min 

Dirigit a alumnes de: ESO i Batxillerat. 

Preu : 5,5 € 

 

 



 

 

INSCRIPCIONS.  

Període de prescripcions des espectacles escolars obert fins el 24 de setembre. 

 

Per als centres educatius de Girona, via web: www.girona.cat/caseta ( apartat Recursos 

Educatius) 

Per als centres educatius de fora de Girona, per correu electrònic a : 

teatremunicipal@ajgirona.cat 

 

Un cop finalitzada la fase de preinscripcions, es confirmarà si hi ha places disponibles 

per als centres sol·licitants i l’horari assignat. 

 

RESERVA I FORMA DE PAGAMENT 

 

Les escoles admeses rebran una factura amb el 70% de les places reservades en 

concepte de reserva, i disposaran d’un termini de 30 dies per efectuar el pagament 

mitjançant un ingrés al compte següent: 

 

ES47 – 2100 0002 52 0201532722 cal indicar el número de factura i el nom del centre. 

 

* Si transcorregut aquest termini no s’ha efectuat el pagament es perdrà la reserva de 

la plaça. En cap cas es retornarà aquest import. 

 

Un cop comprovada l’assistència del nombre total d’alumnes, després de la 

representació, l’Ajuntament emetrà una segona factura per l’import restant. 

 

PREU 

 

Infantil i primària: 5,5 € 

Si sou un centre de Girona i feu la sol·licitud de la subvenció a través de la “La Caseta – 

Serveis Educatius” : 4 €  

Si sou un centre de màxima complexitat de Girona i feu la sol.licitud de la subvenció a 

través de la “La Caseta – Serveis Educatius”: 3 € 

Secundària: 5,5 € 

 

Els professors i acompanyants gaudiran d’entrada gratuïta. 

 

ANUL.LACIONS 

 

Només es farà efectiva la devolució en casos d’anul·lació per causes de força major 

degudament justificades. 

 

  

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


 

PROGRAMACIÓ PER CICLES 

 

 

Espectacle dates 
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...i les idees volen 18 i 19/01       

L’aventura d’avorrir-se 22 i 23/03       

Prometeu 26/04       

Molsa 2 i 3/02       

La motxilla de l’Ada 2 i 3/03       

Déjà Vu 5 i 6/04       

A.K.A. 16 i 17/03       

Hermafrodites a cavall 17/02       

Quan els crancs portin 
talons 

11/03       

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

 

Teatre Municipal de Girona 

teatremunicipal@ajgirona.cat 

972419018 
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