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LES POMPIERS
Cia. La Tal

Divendres 27 de maig
Dissabte 28 de maig
Diumenge 29 de maig
a partir de les 17.30 h
Cercaviles

Cercaviles a l’illa de vianants. Des de la plaça del Doctor Pearson fins a la plaça
de Catalunya i a la plaça del Doctor Guardiet, es duran a terme animacions que
et descobriran diferents maneres de fer teatre i t’acompanyaran al lloc de la festa.

Els bombers de La Tal, que molts de vosaltres
coneixeu, hi seran fent de mestres de cerimònies. Es passejaran pels carrers anunciant els
espectacles que podreu veure i explicant els
llocs on es faran. Seran el veritable punt d’informació mòbil d’aquest festival.
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PÍNDOLES
ESCÈNIQUES

Divendres 27,
a les 21.30 h

El Celler

Gratuït
Aforament limitat

Tres obres de teatre breu, tres espais singulars, una experiència de descoberta.
Zoides
Una comèdia histriònica
on la masculinitat
i la feminitat dialoguen
en forma de metàfora.

Recorda’m
Una escapada de cap
de setmana va canviar
les vides de l’Amaia
i l’Eloy per sempre.

Babar
Un jove que treballa
a la vinya ens explica
la història del seu amic
Assiz.

La proposta Píndoles consisteix en un circuit itinerant compost de tres obres
breus en espais singulars. S’hi pot trobar comèdia, drama i thriller, així com altres
disciplines artístiques com el circ, la dansa o el teatre d’objectes. La combinació
de tres gèneres o disciplines diferents permeten en una sola vetllada descobrir les
possibilitats i varietat del teatre breu.
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LA DISTANCIA

Cápsulas de memoria
Cia. Coma 14 Creacions Escèniques
i La Société de la Mouffette
Gratuït
Aforament limitat, deu emissions per dia

Dissabte 28,
de 17 a 20 h
Diumenge 29,
de 17 a 19.30 h
El Celler,
sala Cèsar Martinell

Direcció
i videoescena:
Tolo Ferrà
Dramatúrgia:
Vera González
i Tolo Ferrà
Espectacle
en castellà
Edat recomanada:
a partir de 16 anys
Durant els noranta-vuit dies de l’estat d’alarma només podíem recórrer unes certes distàncies: fins al
mercat per comprar menjar, treure
el gos, anar a treballar si formaves
part dels treballadors essencials,
per tirar les escombraries.
Els menors no tenien dret a recórrer cap distància fora de casa, no hi havia escola,
no hi havia parcs, no hi havia la possibilitat de trepitjar la sorra.
Les distàncies no recorregudes eren les que es feien més difícils: la distància fins a
casa dels teus pares, fins al col·legi dels nens, fins a l’abraçada dels teus amics, fins
al petó de la teva parella.
De sobte el temps també es va convertir en distància: vint dies per anar al teatre,
setanta dies per tornar a fer olor del seu jersei, cinquanta-quatre dies per veure els
avis al pati de la residència.
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UN DIOS
SALVAJE
Cia. Esbarjo
Gratuït
Aforament limitat

Dissabte 28,
a les 19 h
Diumenge 29,
a les 17 h
Ateneu Municipal

Autora:
Yasmina Reza
Amb:
Montse Bartroli Checa,
Marc Castelló Garriga,
Alexis Ezquerra Vilalta
i Paula Romero Ledesma
Direcció:
Mariona Checa
Espectacle
en castellà

Yasmina Reza

Dues parelles completament diferents es reuneixen a
casa d’una de les dues per parlar dels seus fills, després que s’hagin barallat a l’escola. Malauradament,
la diferència d’opinions provoca una discussió que
va in crescendo.
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A LA FRESCA
Cia. Circ Confetti

Dissabte 28,
a les 19.30 h
El Celler

Gratuït

Direcció: Pep Vila
Amb: Anna Confetti, Rosita Calvi i Tere Solà
La companyia Anna Confetti / Circ Confetti fa més de 35 anys que provoca somriures amb els seus espectacles de carrer i de sala. Espectacles còmics i poètics per
a tots els públics, que s’expressen amb el llenguatge del circ, la música i el clown.
En A la fresca, tres personatges i una cadira gegant surten a prendre la fresca, fet
que provoca diferents situacions còmiques. Espectacle inspirat en accions quotidianes. Visual i amb poques paraules.
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PELAT

Moviment, poesia i equilibri
Cia. Joan Català

Dissabte 28,
a les 20.30 h
El Celler

Gratuït

Pelat és una proposta que esborra les fronteres entre la dansa, el circ,
el teatre i la performance, entre públic i espectacle. Una revisió natural
de tècniques artesanals i records propis.

Pelat traça un pla previ i, de manera particular, recupera les mirades de les feines fetes
a mà i sense mitjans tecnològics. Un diàleg
entre l’home i l’objecte que a partir d’un
gest deixa espai a l’imaginari per compartir
experiències i responsabilitats, en un ritual
efímer.
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SAVE THE TEMAZO.ORG
Col·lectiu F.R.E.N.E.T.I.C.

Dissabte 28,
a les 22 h
Pl. Doctor Guardiet

Gratuït

Save the Temazo és una ONG internacional que lluita per rescatar els valors
de la música, i n’investiga la influència
a nivell social i cultural. L’espectacle és
un híbrid entre ficció, realitat, circ d’alt
nivell, rodatge cinematogràfic i acció
social col·lectiva, barrejat amb molt d’humor, per parlar d’unes coses tan importants per a
tothom com són el so i la música. A cada lloc enregistren
un vídeo en viu i en directe que difonen en xarxes socials
i que posen a disposició de l’organització de cada esdeveniment. Tot això, dirigit pel director de cinema Suso
Imbernón.
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FREAK SHOW CIRCUS
Gratuït

Diumenge 29,
a les 18.30 h
Espectacle
itinerant

Un desplegament de mitjans visuals, escènics i espectaculars que farà les delícies del públic. Des de titelles fins a foc, tot es posa al servei d’aquesta boja rua
d’artistes.
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SIN OJANA
Cia. Chicharrón Circo Flamenco

Diumenge 29,
a les 19 h
Pati de l’Ateneu

Gratuït

Chicharrón és la darrera baula d’una dinastia flamenca que arriba amb la seva tartana, on hi guarda tots
els complements de la penya familiar. Un espectacle
unipersonal que fusiona els ritmes i els compassos
del flamenc amb els malabars. Un cant a la llibertat,
un homenatge a la cultura flamenca, a la dona i a
tot el que ens ofereix la vida. Un mestissatge d’arts,
humor i autenticitat que vestirà les nostres vides amb
un alegre vestit de llunes. Ole…
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MDR,
MORT DE RIURE
Cia. Los Galindos

Diumenge 29,
a les 20.30 h
El Celler

Gratuït
Aforament limitat

Autors i directors: Bet Garrell i Marcel Escolano
Amb: Marcel Escolano, Anicet Leone i Gabriel Agosti.
Edat recomanada: a partir de 12 anys.
Tres pallassos s’enfronten a un gir inesperat. Què ha passat? Què faran? La justícia
els farà costat, trobaran una solució o hauran de ser condemnats? Melon, Rossinyol i Mardi us necessiten per contagiar optimisme i atiar l’esperit crític. Només us
arrisqueu a morir-vos de riure.
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ADQUISICIÓ DE LOCALITATS:
Als espais d’actuació:
30 minuts abans de la funció
ESPECTACLES AMB AFORAMENT LIMITAT:
• Píndoles escèniques
• La distancia
• Un dios salvaje
• MDR mort de riure
Ingrés amb entrada que es podrà obtenir
en el mateix espai d’actuació a partir
de 30 minuts abans de la funció.
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