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teatre
Enguany assolim la 24a edició de la Mostra d’arts 
escèniques Josep Fonollosa, “Fono”, una fita de la 
qual tota la ciutadania pot sentir-se orgullosa.
La ciutat de Lleida és singular quant a grups d’arts 
escèniques, un fet insòlit i sorprenent i que des de 
l’Ajuntament de Lleida afavorim i potenciem. En la 
cinquantena de grups i companyies que participen 
a la Mostra entre l’1 d’octubre i el 13 de desembre, 
trobem persones de molts àmbits artístics relacio-
nats amb l’escena: traductors i adaptadors dels tex-
tos, escenògrafs, coreògrafs, tècnics de llum i de 
so, dramaturgs, actors i actrius... Que reflecteixen no 
només la quantitat, sinó també la tenaç dedicació de 
les persones que gaudeixen preparant unes propos-
tes que pujaran a l’escenari en el marc del programa 
d’arts escèniques de i per a la ciutat: la Mostra.
Al llarg de 24 anys l’escena lleidatana ha experi-
mentat una natural evolució que es fa palesa en 
aquest programa. I és per això que enguany tro-
bem propostes de gèneres tan variats com ara 
la instal·lació escenogràfica amb què inaugurem 
l’edició 2015, que demostra que el teatre pot donar-
se la mà amb les arts plàstiques i visuals. O bé les 
peces de noves dramatúrgies, que atansaran als es-

pectadors de Lleida la creació més contemporània 
feta a casa. En aquesta línia de transversalitat de 
disciplines veurem també una entrevista concert 
en què, en aquest cas, el teatre es fusiona amb la 
música en viu. Com no podia ser d’altra manera, 
gaudirem a més de peces de flamenc, de teatre de 
text, de dansa (clàssica, contemporània o fusió), i 
de clàssics com el Don Juan Tenorio per Tots Sants.
Abans de la Mostra, però, acollim al Teatre Muni-
cipal de l’Escorxador la darrera peça d’Íntims Pro-
duccions, companyia sorgida de l’Aula Municipal 
de Teatre i que ha estrenat enguany el seu segon 
treball, Wasted, a FiraTàrrega.
A més, al novembre arriba el Festival El Més Petit 
de Tots, per a infants de 0 a 3 anys, que des de Sa-
badell, s’estén arreu del territori català en 10 ciutats 
i que arriba a Lleida els dies 14 i 15 de novembre.
Les tradicionals representacions d’Els Pastorets tan-
quen el programa escènic de tardor i obren la porta a 
les Festes de Nadal i a l’hivern a la ciutat.
Vull felicitar a tots els participants per la seva tasca 
artística i convidar-vos a gaudir de les representacions.

Àngel Ros i Domingo
Alcalde de Lleida
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Wasted
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Un dia al planeta Bateria
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United We Dance
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Los sueños de Morfeo
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MaRTioska DeVacances
Marta Casals
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Campanul·les
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Festival El Més Petit de Tots
Nest (El niu)
Theater de Spiegel

L’Hostal de la Glòria
Grup de Teatre de l’Ateneu

Festival El Més Petit de Tots
Loo
Ponten Pie

El joc de l’amor i l’atzar
AEM - Belles Arts Teatre

Animals enverinats
La Remoreu Teatre / La Bufa

Raíces
Grupo Albéniz

Vota cuervos...
A2velas Teatre 

Gent honrada
Xaos Teatre

El zoo de cristall
Agrupació Teatral Carme 

Symposium
In vino veritas

Ordit / Urdimbre
Las Dolores@Teatre de Revolta.Lab

Ironies de la vida, la mort 
i l’escena
Amateurs del CNL

Un món màgic 2.0
Oscar de la Torre

Fer un cafè
El Celler d’Espectacles

Això no és vida
Amanida Teatre

La vida es circo
Amics del Circ de Ponent

I tot això per un pessebre! 
Cinema terrorífic!
Bordeta escènic

36 polzades
Miscel·lània Teatre

Frisos en dansa
Associació Catalana de 
Dansa Lliure

Besos
Grup d’Assaig La Mercè

Balles amb mi?
40 i més

La casa de Bernarda Alba
Gatzara

Aladina
Espai Dansa

Trinxeres
Was-Zah Teatre

Els Pastorets
Talia Teatre

Els Pastorets
AEM - Belles Arts Teatre
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teatteatre Divendres, 25 i dissabte, 26 de setembre de 2015 · 21 h · Sala 2 · 1 h 25 min · 10 € / 8 € · teatre

wasted
íntims produccions

Tres amics, perduts en un present 
confús, sense saber cap a on en-
caminar-se ni què fer per canviar, 
s’enfronten a la misèria de les se-
ves vides en l’aniversari de la mort 
d’un quart company, un gran amic.
Aquesta és la primera peça teatral 
de la dramaturga, poeta i música 
britànica Kate Tempest. Una peça 
estrenada el 2011 al teatre Paines 
Plough de Londres, inèdita fora del 
Regne Unit, que es munta per pri-
mer cop a l’Estat.

Intèrprets: Oriol Esquerda, Sandra Pujol i 
Xavier Teixidó
Producció executiva: Isaac Baró i Marc Cartanyà
Escenografia: Marc Salicrú
Disseny d’il·luminació: Miki Arbizu
Espai sonor: Ilia Mayer
Traducció: Martí Sales
Adaptació: Iván Morales i Íntims Produccions
Coaching físic: loscorderos.sc
Coaching vocal: Pau Llonch
Ajudantia de direcció: Rafa Rodríguez
Coproducció: FiraTàrrega
Direcció: Iván Morales

intimsproduccions.com
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24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

De l’1 al 23 d’octubre de 2015 · Vestíbul del Teatre · de franc · instal·lació escenogràfica

escorxador
tritactic

A través de la intervenció espontània del públic de la 
Mostra, una part del vestíbul del Teatre es va trans-
formant lentament i va donant lloc a un nou racó. El 
vincle amb l’entorn i els seus elements, la recuperació 
de la memòria dels espais, la seva transformació i el 
potencial de l’acció col·lectiva s’aniran fent visibles al 
llarg dels dies.

Creació: Helena Guiu, Maria 
Monseny i Thais Ibarrondo

Grup creat l’any 2015 per 
escenògrafes i arquitectes.
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24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

Dissabte, 3 d’octubre de 2015 · 20.30 h · Sala 1 · 1 h 30 min · 10 € · caricatura de tragèdia en castellà

la venganza de don Mendo
teatre del talión

L’eterna disputa entre l’amor 
veritable i l’amor convenient, 
retratats per Pedro Muñoz 
Seca en el context de gelo-
sies, enveges i lluites pel po-
der dins de la cort en època 
medieval.

Intèrprets: Xavier Cuspinera, Xavi Alonso, Olga San-
vicente, Pilar Sánchez, Jorge Culleré, Franses de 
Dios, Paquita Augé, Toño Rived, Mayte Gil, Cristina 
Cortés, Xavi Alonso, Josep F. Marí i Àngela Loncà
Escenografia i vestuari: Eugènia Rodríguez i Mireia 
Capellino
Regidoria: Miquel Àngel Alonso
Dramatúrgia i direcció: Eduard Muntada

Companyia de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Lleida, creada l’any 2000.

facebook.com/TeatredelTalion

De l’1 al 23 d’octubre de 2015 · Vestíbul del Teatre · de franc · instal·lació escenogràfica
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Un pallasso carablanca pretén oferir un 
concert mentre un august irromp a esce-
na una i altra vegada. Números de pallas-
sos de circ clàssic amb trapezi, malabars, 
acrobàcies i el Gran Número Final.

Intèrprets: Gadi Romero i Jordi Baiget
Vestuari: Olga Cuito
Il·luminació i so: Ferran Prunera
Direcció: Lo Somriure

Companyia formada l’any 2013 per tre-
ballar la disciplina del pallasso clàssic.
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pallassejant clàssics
los perlas

Diumenge, 4 d’octubre de 2015 · 12 h i 18 h · Sala 1 · 50 min · 5 € · clown familiar

24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono



Un mateix espai, sis personatges creats 
a partir dels vostres suggeriments. Tres 
històries de llarga durada sorgides de 
les vostres propostes. Tres relats de cai-
re realista intercalats per sis monòlegs 
també improvisats. Tres narracions 
que podrien estar passant ara mateix a 
l’habitació 237.

Intèrprets: Cristina Gómez, Joan Castellà, 
Bibiana Hinojosa, José Mellinas, Núria 
Castells i Albert Anguera
Il·luminació i so: Pau Capell
Càmeres: Dani Martínez i Javi Enjuanes
Escenografia i vestuari: La Saleta
Direcció: Improsia

Companyia creada l’any 2012, especialitza-
da en la improvisació teatral.

facebook.com/improsia.teatre
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Dijous, 8 d’octubre de 2015 · 22 h · Sala 2 · 1 h 20 min · 6 € · improvisació realista · estrena

habitació 237
improsia

24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono



Un espectacle de flamenc, amb 
una prèvia i breu explicació de 
cada pal interpretat per diferents 
artistes.

Cantaora solista: Ester Merino
Cantaores: Paco Andapalante, Chiquito de Jaén, 
Luciano Carmona i Eli Iglesias
Guitarristes: Manuel Romero i Antonio Albejano
Presentador: Jacinto Nogales

Peña flamenca creada a Lleida el 1987.

Divendres, 9 d’octubre de 2015 · 20.30 h · Sala 1 · 2 h · 8 € · flamenc 

IV festival de flamenco
peña flamenca duende y pureza

24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono12

Dissabte, 10 d’octubre de 2015 · 18 h i 20.30 h · Sala 1 · 1 h · 5 € · màgia humor familiar

boces show



1324a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

El Magic Arnau mostrarà la seva habili-
tat a l’hora de fer aparèixer i desaparèi-
xer objectes, o de donar-los vida; i ens 
permetrà comprovar l’existència o no 
de les prediccions. Tot plegat embolca-
llat d’una atmosfera d’humor àgil i per a 
tots els públics.

Intèrprets: Arnau Boces i Bea Obis
Escenografia: Cia Magic Arnau
Tècnic il·luminació i so: Ricard Boces
Il·luminació i efectes especials: 
Gerard Companys
Direcció: Arnau Boces

Companyia de màgia creada l’any 2010.

facebook.com/pages/Magic-Arnau-Offi-
cial-Facebook-Page

Dissabte, 10 d’octubre de 2015 · 18 h i 20.30 h · Sala 1 · 1 h · 5 € · màgia humor familiar

boces show
magic arnau



En Nil se’n va al bosc sense que ho sà-
piguen els seus pares. I es perd. Passa 
tota la nit sol fins que troba una casa feta 
de xocolata! El problema és que a dins hi 
viu una bruixa molt malcarada...

Disseny i construcció d’escenografia i 
titelles, guió i interpretació: Liliana Miret

Companyia de teatre de carrer i familiar 
creada l’any 2002.

lapantomima.com

Diumenge, 11 d’octubre de 2015 · 12 h · Sala 2 · 40 min · 5 € · titelles familiar

nil i la casa de xocolata
la pantomima

24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono14



Diumenge, 11 d’octubre de 2015 · 12 h · Sala 2 · 40 min · 5 € · titelles familiar

24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

L’Eduard entabana el sogre amb 
el futbol, els cigars i els escacs; 
afalaga la sogra i li du flors. I amb 
l’ajut de la serventa, aconseguirà 
en un temps rècord, tres dies, 
enamorar la pubilla de la casa.

Intèrprets: Ignasi Giribet, Montserrat Plana, Raquel 
Hernández, Ramón Zaidín, Isabel Blesa/Judith Simón, 
Jordi Callizo, Alejandro Pérez, Laura Hernández, Eva 
Fernández, Encarna Contreras i Guadalupe Garino
Il·luminació i so: David Callizo, Ivan Simón i Fèlix 
Fernández
Perruqueria i maquillatge: Ana Cabezas
Autoria: Jaume Villanova
Direcció: Antoni Bulnes

Grup de teatre format per veïns i veïnes de Raimat 
l’any 2008.

Diumenge, 11 d’octubre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 2 h · 5 € · comèdia

jo seré el seu gendre
raimartístic
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Un thriller d’amor, comèdia 
i desig, encarnat per perso-
natges nascuts i inspirats 
en l’extensa obra musical i 
poètica de Joaquín Sabina.

Intèrprets: Erik Archibald, Montse Lamana, Abel Ame-
nós, Najim Karroumi, Pau Arreaza, Anna Rabés, Oriol Váz-
quez, Lluís Castells, Jaume Felip, Marc Rabés, Xavi Caba, 
Roger Bosch, Alba Cunillera, Anna Bosch, Asun Bonjorn, 
Esther Gorgues, Etna Alonso, Laura Barta, Laura Visa, 
Marta Escribà, Marta Fa i Montse Rabés
Coaching interpretació: Dúnia Carulla
Coreografia: Anna Rabés
Direcció musical: David Pradas i Mª Jesús Castell
Autoria: David Serrano, Fernando Castets i Diego San José
Coreografia i direcció: Àlex Garcia

Companyia no professional de teatre musical.

facebook.com/muscuart

Dilluns, 12 d’octubre de 2015 · 17.30 h i 20.30 h · Sala 1 · 2 h 15 min · 10 € · teatre musical

más de cien mentiras
muscuart

24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono16



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

Una adaptació de l’obra de Ray Cooney, It 
Runs in The Family, una comèdia d’embolic 
amb un doctor que es troba al cim de la 
seva carrera i una infermera que li confessa 
que fa divuit anys va tenir una filla d’ell.

Intèrprets: Jordi Bullich, Arnau Boces, 
Pau Esteve, Marta Moreno, Laura Zamo-
ra, Pili Girol, Júlia Esteve, Maria Chueca i 
Adrià Gòdia
Coordinació: Paco Teruel
Direcció: Núria García

Grup de teatre de l’escola Dominiques 
FEDAC-Lleida.

Divendres, 16 d’octubre de 2015 · 20 h · Sala 1 · 1 h 15 min · 6 € · comèdia ·  estrena

bojos pel bisturí
godots teatre
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24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono18

Els assajos d’una obra de teatre des-
vetllaran secrets íntims de la com-
panyia i motius personals diversos 
per formar-ne part. Finalment, res 
sortirà com estava previst.

Intèrprets: M. Rosa Casals, Antonio Jorge, Re-
mei Garcia, Carlos Portillo, Mónica Requena, 
Beni Mòdol, Ramona Vilà, Ismael Biosca, Adria-
na Vara, Maruja Fuentes, Laura Domínguez i 
Inés Subirà
Il·luminació i so: Joan Brenuy
Autoria i direcció: Josep M. Grau i Currius

Companyia creada el 2004 per veïns i veïnes 
del barri de Llívia.

Dissabte, 17 d’octubre de 2015 · 20.30 h · Sala 1 · 1 h · 6 € · comèdia  · estrena

molt soroll per a tan poques llums
taller de teatre de ll ívia



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

Pim, Pam i Pum, tres ha-
bitants del planeta Bateria 
acaben d’aterrar a la Terra 
per explicar-nos com és el 
seu món, un món ple de 
ritme i diversió.

Intèrprets: Ignasi Corella, Xavier León i Xavier Gómez
Video i fotografia: Alfons Pérez
Vestuari: Rosó Oró
Escenografia: Clam Produccions SCP
Il·luminació i so: Jordi Mateu
Producció musical: Alberto Domínguez
Direcció musical: Ignasi Corella
Direcció artística: Ferran Aixalà

Companyia de percussió, teatre i humor, creada l’any 2010.

planetabateria.com

Diumenge, 18 d’octubre de 2015 · 12 h · Sala 1 · 1 h · 5 € · clown musical familiar

truku pam! un dia al planeta bateria
planeta bateria
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Dissabte, 17 d’octubre de 2015 · 20.30 h · Sala 1 · 1 h · 6 € · comèdia  · estrena



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono20

El ball s’estableix com a 
context dinàmic en la vida 
d’aquests joves. L’única 
cosa que els separa del 
buit són els seus somnis 
per sortir a ballar!

Intèrprets: companyies de l’escola Dancescape (A Com-
pany, Flow Up i Compitruenos)
Coreografia i direcció: Sandra Macià, Paula Mercè, Xavi 
Blanco i Àlex Iglesias

Companyia formada per ballarines i ballarins d’entre 12 i 
19 anys de l’escola de dansa Dancescape.

dancescape.es

Dijous, 22 d’octubre de 2015 · 19 h i 20.30 h · Sala 1 · 45 min · 6 € · dansa urbana familiar · estrena

united we dance
dancescape jr company



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

Cristal, una estudiant d’infermeria, en-
tra a un petit hospital, el San Paulo, a 
fer-hi pràctiques. Hi haurà d’atendre pa-
cients de totes les edats i amb diferents 
històries. Però el que no sap és que en 
aquest hospital li canviarà la vida.

Intèrprets: Eva Miquel, Lor García, Judit 
Solé, Sònia Ballart, Ginesta Drudis, Ares Guiu 
i Carla Aguilà
Fotografia: Jasmina Tost (ZMO)
Guió i direcció: Elisabet Zúcar

Companyia de l’escola d’arts escèniques 
Zona Making Of, creada el 2007.

zonamakingof.es

Divendres, 23 d’octubre de 2015 · 19.30 h i 21.30 h · Sala 1 · 1 h 20 min · 10 € · teatre musical en castellà · estrena

los sueños de morfeo
punto y seguimos... ZMO
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Dijous, 22 d’octubre de 2015 · 19 h i 20.30 h · Sala 1 · 45 min · 6 € · dansa urbana familiar · estrena



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono22

A través dels tres gèneres teatrals 
clàssics –comèdia, tragèdia i drama– la 
peça transmetrà diferents emocions. 
La paraula, l’expressió del cos i la mú-
sica es fusionen en aquesta obra per 
aportar al conjunt una plenitud que sols 
no assolirien.

Intèrprets: Isabel Sánchez, Gus Hidalgo, 
Clara Fuertes, Elisa Viñas i Alba Vicario 
Il·luminació i so: Marc Herrero

Companyia creada l’any 2015 per compo-
nents de diferents disciplines artístiques.

Dissabte, 24 d’octubre de 2015 · 20 h i 21.30 h  · Sala 2 · 45 min · 5 € · teatre, circ aeri i veu ·  estrena

en motion
j isalom



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

11.30 h · vestíbul · 1 h 30 min · de franc (recolliu entrada a 
taquilla) · taller de dansa familiar (recomanat de 3 a 6 anys)

Taller d’introducció a la dansa en família

17 h · Sala 2 · 45 min · infants 5 € (2 adults acompanyants, 
de franc) · dansa familiar (recomanat d’1 a 3 anys)

MaRTioska
La Marta és la ballarina d’una capseta de música, 
i la veritat és que a ella li agradaria més viatjar i 
poder veure món.

18.30 h · Sala 2 · 45 min · infants 5 € (2 adults acompanyants, 
de franc) · dansa familiar (recomanat de 3 a 6 anys)

MaRTioska DeVacances
La Marta segueix cansada de la seva vida a la cap-
seta de música i marxa de vacances.

Fotografia: Òscar Clariana
Il·luminació i so: VTècnics
Disseny: Dseny
Escenografia: Instantropia
Agraïments: Xavier Arnalot, Mercè 
Mateu i Aula Municipal de Teatre
Intèrpret, creació i direcció: Marta 
Casals

Marta Casals és ballarina, coreògra-
fa i docent.

martacasalscaballe.wordpress.com

Diumenge, 25 d’octubre de 2015

marta casals
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Dissabte, 24 d’octubre de 2015 · 20 h i 21.30 h  · Sala 2 · 45 min · 5 € · teatre, circ aeri i veu ·  estrena



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono24

Al bell mig de la devastadora crisi econò-
mica, els pensionistes amb prestacions 
més altes dels països del sud d’Europa 
són convidats per la UE a un esplèndid 
creuer pel Mediterrani.

Intèrprets: Marçal Tarragona, Olga Mar-
quès, Enric Farré, Sebastià Tolosa, Ferran 
Palau, Josep Lluís Ruiz, Montse Bosch, 
Rosa Maria Esforzado i Sara Bueno
Direcció: Emili Baldellou

Companyia del programa Sènior de la UdL, 
creada el 2012.

Diumenge, 25 d’octubre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 1 h 30 min · 8 € · comèdia

coberta núm. 5
sake teatre



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

Passem un 15% de la nostra exis-
tència a la feina, però la repercussió 
d’aquest temps en la nostra vida és 
altíssima, de vegades, definitòria. 
Una oficina és l’escenari de Sinergia, 
on creix una història d’amor.

Intèrprets: José Ortiz, Àlex Iglesias, J.A. Pina, 
Dani Cerezuela, Xavi Blanco, Sandra Macià, 
Paula Mercè, Iria Llena i Mariona Riera
Il·luminació i so: Mª Luz Sánchez
Escenografia: Helena Guiu
Direcció: Xavi Blanco

Companyia de dansa urbana de l’escola de 
dansa Dancescape, creada l’any 2003.

dancescape.es

Dijous, 29 d’octubre de 2015 · 21 h · Sala 1 · 1 h 10 min · 10 € · dansa urbana

sinergia
dancescape
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Diumenge, 25 d’octubre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 1 h 30 min · 8 € · comèdia



Una aula. Un mestre confiat. Molts 
nois i noies amb ganes de gresca. I 
un xicot amb el cap al seu lloc, que 
vol donar als seus companys grans 
dosis de tolerància. Aquests seran 
els ingredients –a més d’un munt 
d’animals bojos–, d’una trama de 
faules per conviure.

Música: Òscar Gutiérrez “Guti”
Intèrprets: Sonia Carrasco, Ana Jiménez, Dolors 
Mateu, Joan Cuesta, Nati Ferrera, Pietat Pizarro, 
Sergi Arbó, Sunsi Farreny, Vanesa Guijarro, Car-
men Tebas, Ester Isern, Guti, Jos Farreny, Silvia 
Pérez, Marta Cajal, Ester Cordero i Núria Pujol 
Il·luminació: Miki Arbizu
Autoria: Sonia Carrasco 
Direcció: Enric Blasi 

Grup de teatre de l’AMPA del col·legi Sant Jordi.

ampa.santjordilleida.cat

Divendres, 30 d’octubre de 2015 · 20 h · Sala 2 · 40 min · 4 € · teatre familiar

faules per viure faules per conviure
ampa sant jordi

24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono26
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El casament de Teseu 
i Hipòlita és l’escenari 
d’una obra plena de fan-
tasia, somnis i màgia 
que es barreja en les 
històries d’amor de dos 
parelles nobles, d’uns 
còmics despreocupats i 
de personatges del món 
de les fades.

Intèrprets: Alba García, Aleix García, Josep Roca, Carmen 
García, Antonia López, Teresa Madueño, Isa Cano, Joan Ra-
mon Sierra, Máximo Rodríguez, César Calvillo, Félix Larro-
sa, Estefanía López, Rosa Valencia, Alicia Cano, Èlia Rome-
ro, Mariano Cano, Ivan Moral, Míriam Moreno, Laura Àguila, 
Antoni Montagut, Núria Esteve, Anna Borrego, Núria Mon-
tagut, Pili Sánchez, M. Àngels Villa, Laia Pujols, Meri Gilart, 
Miguel Ángel Lupiáñez, Mª Ángeles Izquierdo i Luis Torres
Espai escènic: Ángel Moreno
Gestió: Rosa Baca
Col·laboracions: Zum Zum Teatre, L’Intèrpret i Campi Qui 
Pugui Produccions
Dramatúrgia i direcció: Ramon Molins

Companyia creada l’any 2005 i pertanyent a L’Hangar, Asso-
ciació Ecologicocultural dels Magraners.

facebook.com/associacio.magraners

Dissabte, 31 d’octubre de 2015 · 20.30 h · Sala 1 · 1 h 30 min · 5 € · teatre musical · estrena

el somni d’una nit d’estiu
magraners a escena
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Per Tots Sants fou tradició du-
rant molts anys representar 
“el Tenorio”, tradició que a Llei-
da recupera l’Agrupació Tea-
tral TOAR. Un clàssic amb tot 
d’ingredients propis d’aquest 
moment de l’any: fantasmes, 
intriga, lluita i... amor.

Intèrprets: Jordi Vivas, Marta Pampalona, Agustí 
Guasch, Joan Justribó, Jandro Olmo, Àlex Oncins, Mari 
Cruz Nevot, Ignasi Busqueta, Àlex Mata, Cristina Gua-
llar, Héctor González, Saray González, Marisol Lavin, 
Óscar Campo, David Gómez, Manolo Pintado, Quim 
Nogués, Jordi Ricart i Jaume Marc Torrent
Il·luminació i so: Ramon i David Cavero
Escenografia: Pepín Cano
Coordinació: Enric Castells
Col·laboració: Compañía de Baile de Alexandra Jimé-
nez i la guitarra d’Antonio Albejano
Direcció: Mari Cruz Nevot i Mercè Trepat

Agrupació teatral creada l’any 1955.

Diumenge, 1 de novembre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 2 h 40 min · 7 € ·  teatre en castellà

don juan tenorio
toar

24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono28

Divendres, 6 de novembre de 2015 · 21 h · Sala 1 · 50 min · 5 € · dansa contemporània · estrena

tempus fugit i campanul·les
grup dansa contemporània UdL i esbós dansa UdL



Diumenge, 1 de novembre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 2 h 40 min · 7 € ·  teatre en castellà

24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

Tempus fugit: El temps passa veloçment, 
de vegades amb intermitències, amb cadèn-
cies, amb contratemps...
Campanul·les: campanes al campanar i 
campanul·les al camp, totes campen dansant.

Intèrprets: ballarins i ballarines d’Esbós 
Dansa UdL i del Grup dansa contem-
porània UdL

El Grup de Dansa Contemporània de 
la UdL es va formar l’any 2000; Esbós 
Dansa UdL fou creat el 1986 i està vin-
culat a la UdL des del 2001.

Divendres, 6 de novembre de 2015 · 21 h · Sala 1 · 50 min · 5 € · dansa contemporània · estrena

tempus fugit i campanul·les
grup dansa contemporània UdL i esbós dansa UdL
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Ballar és una expressió cultural i una necessitat ins-
tintiva entre els humans. Com a  animals culturals 
que som, els individus ens anem amarant de les 
formes de ballar del context que ens envolta, unes 
formes que expressen significats culturalment co-
neguts i al mateix temps són vehicle d’emocions i 
sentiments.

Intèrprets: dansaires de l’Esbart 
Arrels de Lleida

Esbart dansaire creat l’any 2008.

esbartarrelsdelleida.com

Dissabte, 7 de novembre de 2015 · 18 h · Sala 1 · 1 h · 5 € · dansa · estrena

en dansa!
esbart arrels de lleida
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Una divertida comèdia musical 
on veurem diferents embolics 
entre parelles i amics. Inspirada 
en la pel·lícula Al otro lado de la 
cama (2002).

Intèrprets: David Retuerta, Juanma Piñeiro, Patri-
cia Martínez, Roger Llovera, Joel Carnicé, Roser An-
drés, Judith Borràs, Marta Cortasa, Abel González i 
Tomàs Bayo
Il·luminació i so: Oriol Farré
Col·laboració: Emili Baldellou
Direcció: Goretti Narcís i Xavier Iglesias

Companyia de joves creada l’any 2014.

Dissabte, 7 de novembre de 2015 · 19 h i 21 h · Sala 2 · 1 h · 6 € · teatre musical · estrena

a l’altre costat del llit
A4 forques

31

Dissabte, 7 de novembre de 2015 · 18 h · Sala 1 · 1 h · 5 € · dansa · estrena



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono32

Divendres, 13 de novembre de 2015 · 20 h i 22 h · Sala 2 · 1 h 15 min · 7 € · entrevista concert · estrena

Temps era temps que dotze belles 
princeses van descobrir un nou so que 
s’anomenava ‘música’.

Grups participants: Danzentir Dance 
Group i Valkyries

Companyia de dansa oriental i fusió amb 
components de diferents escoles de ball 
de Lleida.

dancemusicfusion.com

Diumenge, 8 de novembre de 2015 · 18 h i 20 h · Sala 1 · 1 h · 5 € · dansa oriental, fusió i tribal · estrena

conta’m un conte
dancemusicfusion
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Manomano és titelles, concert, performance, 
una entrevista a un o una artista que ens regalarà 
algunes cançons del seu repertori.

Artista convidada: Alma
Suport tècnic: David Gil
Estris i escenografia: Pepa García
Textos: Pepa García i Jordi Romera
Idea i interpretació: Jaume Belló

Companyia creada l’any 2012.

ciadebello.blogspot.com

Divendres, 13 de novembre de 2015 · 20 h i 22 h · Sala 2 · 1 h 15 min · 7 € · entrevista concert · estrena

manomano
deBeLló
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Diumenge, 8 de novembre de 2015 · 18 h i 20 h · Sala 1 · 1 h · 5 € · dansa oriental, fusió i tribal · estrena
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Diàlegs i històries per al mar, amb el mar, 
vers al mar... L’aigua, l’oceà, el silenci ple 
de paraules mai dites, la remor constant. 
Les onades semblen diferents si les mi-
res des de lluny, però és quan la punta 
dels teus dits toquen la sorra humida 
que veus la diferència entre totes elles.

Intèrprets: Núria Selvas, Àngels Batlle i 
Òscar Campo
Fotografia i imatge audiovisual: Oriol 
Rosell i Òscar Campo
Coreografia i direcció: Núria Selvas, Àngels 
Batlle, Òscar Campo i Elisenda Selvas

Companyia de dansa creada l’any 2005.

Divendres, 13 de novembre de 2015 · 21 h · Sala 1 · 35 min · 5 € · dansa contemporània · estrena

bleu-blue-blau
sotovocce



Aquest és un espectacle musical que ens parla dels 
petits instants de la vida, dels ocells que neixen, po-
nen ous, els coven, s’alcen i tornen a caure… Una 
cantant i una violinista busquen amb el públic la inti-
mitat i l’escalfor del gran niu de fusta. 
Theater de Spiegel és una companyia belga que 
combina la música amb altres llenguatges artístics. 
El seu director artístic, Karel Van Ransbeeck ha cres-
cut en el teatre familiar de titelles De Spiegel, dirigit 
pel seu pare des de 1965. Arran de la seva experièn-
cia, Karel ha canviat l’accent del teatre musical i ha 
desenvolupat un nou llenguatge centrat en els nens. 

Vocalistes: Inez Carsauw o Ann 
De Prest
Vestuari: Lies Marechal
Violinista: Astrid Bossuyt
Compositor: Hanne Deneire
Concepte i direcció: Karel Van 
Ransbeeck

elmespetitdetots.cat
despiegel.com

Dissabte, 14 de novembre de 2015 · 16.30 h i 18 h · Sala 2 · 35 min · 3 € · familiar (recomanat de 0 a 3 anys)

nest (el niu)
theater de spiegel
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Divendres, 13 de novembre de 2015 · 21 h · Sala 1 · 35 min · 5 € · dansa contemporània · estrena

festival el més petit de tots
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La Glòria regenta amb el seu marit, 
l’Andreu, un hostal a Ripoll. Aviat hi arriba 
del mas la seua germana, la Roser, per mi-
rar de trobar marit al poble, però s’acaba 
embolicant amb l’Andreu.

Intèrprets: Rat Giménez, Carmel Aran, 
Gemma Gabarró, Pep Fernández, Maria 
Luz Garray, Benet Ballespí, Anabel Ma-
yoral, Montse Pons, Joan Ester i Gloria 
Pestaña
Vestuari: Rosa Mª Rius
Direcció: Encarna Peinado

Grup de Teatre de l’Ateneu Popular de Po-
nent, creat al 2011.

Dissabte, 14 de novembre de 2015 · 20.30 h · Teatre Municipal Julieta Agustí · 1 h 10 min · 7 € · drama · estrena

l’hostal de la glòria
grup de teatre de l’ateneu



festival el més petit de tots 37

Un nou imaginari amb un format molt in-
timista creat per una companyia jove que 
s’atreveix ara amb una creació de proximitat 
per al públic més petit de tots. Un espectacle 
de poètica visual, on la plasticitat i la partici-
pació dels sentits prenen protagonisme.
Ponten Pie és una companyia creada l’any 
2009 de la mà de Sergi Ots, que busca 
l’originalitat d’una forma poc habitual dins la 
interpretació i la posada en escena dels seus 
projectes.

Intèrpret: Natàlia Méndez
Concepció escenogràfica i guió: Emilie 
de Lemos i Sergi Ots
Construcció escenografia i attrezzo i 
il·luminació: Adrià Pinar
Disseny i confecció vestuari: Marcel 
Bofill i Nahoko Maeshima
Disseny web: Marco Rubiol 
Idea Original i direcció: Sergi Ots

elmespetitdetots.cat
ponten-pie.com

Diumenge, 15 de novembre de 2015 · 16.30 h i 18 h · Sala 2 · 30 min · 3 € · familiar (recomanat d’1 a 5 anys)

loo
ponten pie

Dissabte, 14 de novembre de 2015 · 20.30 h · Teatre Municipal Julieta Agustí · 1 h 10 min · 7 € · drama · estrena
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Dorente i Sílvia, per tal de 
conèixer-se abans del casa-
ment aparaulat pels seus pa-
res, decideixen fer-se passar 
pels seus respectius criats, 
els quals, alhora adopten la 
figura dels seus amos.

Intèrprets: Ferran León, David Monter, Mariví Chacón, 
Albert Macià, Lourdes Farré, Benet Ballespí, Miquel Sa-
baté, Sabina Chacón i Carme Fuentes
Escenografia: Tritactic
Il·luminació i so: Ramon i Gerard Cavero
Maquillatge: Mode Pedrero
Regidor: Pere Melé
Autoria: Pierre de Marivaux
Direcció: Elena Cervera, Teresa Serentill i Paquita Oto

Companyia de l’Associació d’exalumnes de Maristes, 
creada el 1925.

Diumenge, 15 de novembre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 1 h 30 min · 8 € · comèdia

el joc de l’amor i l’atzar
aem-belles arts teatre
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Diumenge, 15 de novembre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 1 h 30 min · 8 € · comèdia

Tres personatges coincideixen en un 
refugi de muntanya. Ha arribat l’hora 
de descabdellar els secrets que a poc 
a poc els han anat enverinant. Atra-
pats pel vent i la neu, hauran de posar 
el comptador a zero. “Aquí el futur no 
existeix. No hi ha hagut un món d’antes 
i un de después. Les muntanyes són 
per sempre.”

Intèrprets: Laura Calvet, Albert Freixer i 
David Ortega
Espai escènic: Natàlia Rubio i David Surroca
Il·luminació i so: Xavier Morell
Autoria: Joan Rusiñol
Agraïments: Íntims Produccions,Institut del 
Teatre i Joan Anguera
Direcció: Eduard Muntada

Companyia creada l’any 2007.

laremoreuteatre.com

Dijous, 19 de novembre de 2015 · 20 h i 21.30 h · Sala 2 · 1 h 10 min · 10 € · comèdia dramàtica

animals enverinats
la remoreu teatre / la bufa
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En un ambient màgic i 
místic, s’anirà esdevenint 
aquest espectacle des 
de la nit fins a l’alba. 

Bailaores: José Antonio Mosteirin, Jonathan Hernández i 
Jorge Talabar
Bailaoras: Gemma Montull, Alba Peña, Mª Piedad Martín, 
Julia Albendea, Verónica Almenta, Belén Fernández, Cristi-
na Gómez i Rocío Sola
Guitarra: Rubén Martínez
Cantaora: Elisa Iglesias i artistes convidats
Il·luminació i so: Mosic Servei
Escenografia, coreografia i bailaora solista: Alexandra 
Jiménez

Companyia formada el 2005 dins de la Casa de Andalucía 
de Lleida.

casaandalucialleida.com

Divendres, 20 de novembre de 2015 · 21 h · Sala 1 · 1 h 15 min · 10 € · dansa flamenc · estrena

raíces
grupo albéniz

24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono



Divendres, 20 de novembre de 2015 · 21 h · Sala 1 · 1 h 15 min · 10 € · dansa flamenc · estrena

4124a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

Any electoral. Any de decisions i d’indecisions. 
Opcions: seguir, reaccionar o mirar cap a una al-
tra banda. Cris, Berta i Nacha seran producte de 
les nostres decisions. El que vostès i nosaltres 
votem repercutirà en aquestes tres dones al fu-
tur. Volen donar un cop d’ull al que els espera?

Intèrprets: Montse Morera, Marta 
Oriach i Inma Sanjuan
Disseny gràfic: Ximi
Autoria: Víctor Saló i A2velas teatre
Escenografia: Pedro Jiménez
Guió i direcció: Víctor Salò

Companyia creada l’any 2003.

Divendres, 20 de novembre de 2015 · 21 h · Sala 2 · 1 h · 6 € · comèdia satírica en castellà · estrena

vota cuervos...
a2velas teatre
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el zoo de cristall
La Júlia i en Pere tenen a les 
mans un maletí que no és seu. 
Però el lampista que arriba per 
arreglar una aixeta no els posarà 
gens fàcil la comesa de quedar-
se’n el contingut.

Intèrprets: Isabel Alins, Òscar Costa i Xavi Esquinas
Fotografia: Gemma Serra
Escenografia, il·luminació i so: Xaos Teatre
Adaptació: Òscar Costa
Autoria: Fernando Almena
Direcció: Gabriel Solans i Ares Piqué

Companyia de la Secció de Teatre del Sícoris Club, 
creada el 2012.

facebook.com/xaosteatre.sicorisclub

Dissabte, 21 de novembre de 2015 · 20.30 h · Sala 1 · 1 h 15 min · 6 € · comèdia
 

gent honrada
xaos teatre
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L’obsessió d’Amanda, mare 
de la Laura, és trobar un 
bon candidat a casar-se amb 
la seva filla. Ella, però, viu 
obcecada a cuidar la seva 
col·lecció de figuretes de 
cristall.

Intèrprets: Paquita Oto, Marta Pampalona, Óscar Campo 
i Jordi Vivas
Autoria: Tennessee Williams
Traducció i adaptació: Denise Borraz
Coordinació: Mercè Trepat
Direcció: Mari Cruz Nevot i Denise Borraz

Companyia de la parròquia de la Mare de Déu del Carme.

Diumenge, 22 de novembre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 1 h 30 min · 7 € · drama · estrena

el zoo de cristall
agrupació teatral carme
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Dissabte, 21 de novembre de 2015 · 20.30 h · Sala 1 · 1 h 15 min · 6 € · comèdia
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Divendres, 27 de novembre de 2015 · 20 h · Sala 2 · 45 min · 8 € · nova dramatúrgia · estrena

ordit / urdimbre

En honor a les antigues tertúlies gre-
gues, conduïdes per licors divins, un 
grapat d’intel·lectuals de tercera fila 
exploren els misteris del sexe (amb la 
col·laboració del públic). 
Per a majors de 18 anys.

Participants: Emili Baldellou, Miki Arbizu, Ig-
nasi Gili, Xavier Alonso, Robert Ramírez, Jor-
di Ayuso, Vanesa Molinero, Olga Sanvicente, 
Nàlia Solé, Anna Puig, Jazz Gisbert, Sabina 
Rius i Bibiana Hinojosa
Symposiarca: Gregori Albareda

Companyia creada per cercar la veritat amb 
l’ajut del vi.

Dijous, 26 de novembre de 2015 · 21 h · Sala 2 · 1 h 30 min · 5 € · auto sacramental · estrena

symposium
in vino veritas
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Aquest és el resultat d’un any de tre-
ball sobre l’experiència individual del 
dolor, de la força i de l’amor, sobre 
l’impacte de l’expressió d’aquestes 
emocions en àmbits col·lectius i so-
bre les úniques vivències que, en 
l’espai social, semblen possibles: alie-
nació o exclusió.  

Intèrprets: Chus Delgado, Nicolás Gualano, 
Aitana Guivernau, Maria Huguet, Alba Masca-
rella i Anna Perera
Direcció: Maite Ojer

Companyia creada l’any 2013.

Divendres, 27 de novembre de 2015 · 20 h · Sala 2 · 45 min · 8 € · nova dramatúrgia · estrena

ordit / urdimbre
las dolores@teatre de revolta.lab
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Dijous, 26 de novembre de 2015 · 21 h · Sala 2 · 1 h 30 min · 5 € · auto sacramental · estrena



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono46

Dissabte, 28 de novembre de 2015 · 18 h i 20.30 h · Sala 1 · 1 h 15 min · 5 € · màgia

un món màgic 2.0

El retrobament d’una parella després 
d’anys d’allunyament, una escena en 
un tanatori i l’assaig d’una obra de tea-
tre ens mostren uns personatges que 
caminen per la frontera que separa 
la realitat de la ficció, i un no sap si 
són homes que actuen o actors que 
s’han trobat enmig d’aquest conjunt 
d’esquetxos irònics.

Intèrprets: Anna Frutos, Jeroni Contreras, 
Jordi Rosselló, M. Carme Solà, Lluís Sans, 
Natàlia Piñol, Gonzalo Céspedes, Sabrina Oh i 
Yordanka Hristova
Escenografia: M. Carme Solà i Sabrina Oh
Direcció: Joan Ramon Vara

Companyia del Centre de Normalització Lin-
güística de Lleida creada el 2013.

Divendres, 27 de novembre de 2015 · 21 h · Sala 1 · 1 h · 6 € · comèdia

ironies de la vida, la mort i l’escena
amateurs del CNL
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Què passaria si hi hagués dos aspi-
rants a ajudant de mag i només una 
plaça per cobrir? Després de l’èxit 
de la passada Mostra amb aquest 
espectacle, ara torna amb algunes 
variacions.

Intèrprets: Miguel Mezcua, Juan Pedro Valle i 
Oscar de la Torre
Vestuari: Maria Rosa González i Goretti Herrero
Il·luminació i so: David González
Direcció: Oscar de la Torre

Oscar de la Torre és mag des de fa 19 anys.

oscardelatorre.es

Dissabte, 28 de novembre de 2015 · 18 h i 20.30 h · Sala 1 · 1 h 15 min · 5 € · màgia

un món màgic 2.0
oscar de la torre

Divendres, 27 de novembre de 2015 · 21 h · Sala 1 · 1 h · 6 € · comèdia

ironies de la vida, la mort i l’escena
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Diumenge, 29 de novembre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 1 h 35 min · de franc · comèdia 

Quatre moments al llarg d’una vida 
d’una parella que s’estima i es fa mal. 
Quatre moments en què es fa difícil 
saber si riure o plorar.

Intèrprets: Cristina Rodríguez i Xavier Iglesias
Il·luminació: Miki Arbizu
Música: Ruben Satorra
Direcció: Emili Baldellou

Companyia creada l’any 2008.

elcellerdespectacles.cat

Diumenge, 29 de novembre de 2015 · 12 h · Sala 2 · 1 h 10 min · 8 € · comèdia amarga

fer un cafè
el celler d’espectacles
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La vida ens fa sentir cada mo-
ment: de vegades ens depri-
meix, ens estressa o fins i tot 
ens fa ser agressius; d’altres 
treu el presumits que som o 
l’infant que portem dins. Ens 
veurem reflectits en cadas-
cuna de les cinc vides dels 
protagonistes.

Intèrprets: Rafaela Pérez, Montserrat Ruiz, Antonia 
Saladié, Carmen L. García, Nati Ojeda i Juany Fuentes
Il·luminació i so: Javier Gómez, Carlos Martín, Fran-
cisco J. Galindo, Loren Mejía, M. Antonia Batalla i Toni 
Merchan
Direcció: Núria García

Grup de teatre de l’organització ONCE, creat al 1994.

Diumenge, 29 de novembre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 1 h 35 min · de franc · comèdia 

això no és vida
amanida teatre

Diumenge, 29 de novembre de 2015 · 12 h · Sala 2 · 1 h 10 min · 8 € · comèdia amarga
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Cadascun de nosaltres som una flame-
ta que brilla a la seva manera particular. 
Els llums i les ombres que projectem no 
són, sovint, comuns. Es tracta de la vida, 
és circ.

Trapezistes: Javier de Frutos, Rubén García 
i Gadi Romero
Telistes: Elisa Viñas, Clara Fuertes, Anna 
Cabal i Alba Vicario
Violinistes: Max, Dani i Albert
Il·luminació i so: Marc Herrero

Col·lectiu circense creat l’any 2012.

Divendres, 4 de desembre de 2015 · 20 h i 21.30 h · Sala 2 · 1 h · 5 € · circ aeri · estrena

la vida es circo
amics del circ de ponent

i tot això per un pessebre! cinema terrorífic!



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

La paranoia administrativa d’un ajuntament de 
poble per fer que, fins a les coses més quoti-
dianes de la vida dels seus ciutadans, estiguin 
controlades burocràticament. I la realitat d’unes 
persones que prefereixen explicar-se una pel·li 
abans que veure-la en pantalla.

Intèrprets: Pepita Almenara, Mª Te-
resa Castro, Alfonso Fernández, José 
Gutiérrez, Mª Carmen Navarro, Josep 
M. Ribes, Mª Pilar Ruiz, Agapito Sanz 
i Maite Vara
Direcció: Joan Ramon Vara

Grup de teatre de l’Associació de 
Veïns de La Bordeta, creat el 2014.

Dissabte, 5 de desembre de 2015 · 20.30 h · Sala 1 · 45 min · 5 € · comèdia · estrena

i tot això per un pessebre! cinema terrorífic!
bordeta escènic
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Un dia de tempesta, un personatge pe-
culiar entra a casa i s’hi troba una sèrie 
d’entrebancs. Decidit a relaxar-se veient la 
televisió, un curtcircuit farà que tingui una 
fantasia amb una noia d’un altre planeta.

Intèrprets: Xavier Iglesias i Goretti Narcís
Vestuari: Francesca Pérez
Animació: Francesca Pérez i Ion Reguera
Il·luminació i so: Oriol Farré
Col·laboració: Magí Valls
Direcció: Xavier Iglesias

Companyia creada l’any 2011.

Diumenge, 6 de desembre de 2015 · 12 h i 18 h · Sala 1 · 1 h · 6 € · comèdia familiar · estrena

36 polzades
miscel·lània teatre



24a mostra d’arts escèniques josep fonollosa, fono

Diumenge, 6 de desembre de 2015 · 12 h i 18 h · Sala 1 · 1 h · 6 € · comèdia familiar · estrena

miscel·lània teatre Un recull de vint-i-vuit es-
cenes mostra el treball 
pedagògic i coreogràfic de 
Malkovsky, ballarí txec que 
visqué a París (1889-1982), 
i que s’inspirà en Isadora 
Duncan i –com ella– en els 
models clàssics, d’on prové 
el nom de l’espectacle.

Intèrprets: Amèlia Alvera, Àngels Cervià, Assumpta 
Gabarró, Cati Manen, Clara de Lanuza, Coia Martínez, 
Glòria Tortras, Júlia Sánchez, Mercè Bracons, Mireia 
Jerez, Rosa Mª Porta, Roser Ferrer i Artús Porta
Il·luminació i so: Marc de Lanuza
Regidoria: Marta Ribas
Assistència coreografia: Chris Muhlebach
Direcció: Artús Porta

Delegació lleidatana de l’Associació Catalana de Dansa 
Lliure, creada l’any 1989.

dansalliure.cat

Dilluns, 7 de desembre de 2015 · 20.30 h · Sala 1 · 1 h 10 min · 5 € · dansa lliure

frisos en dansa
associació catalana de dansa lliure
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Cada cançó és un record, la mú-
sica del primer bes i també la de 
l’últim; les paraules d’amor que 
un capvespre d’abril ens van 
ajudar a enamorar algú, sense 
saber que després l’hauríem de 
suportar la resta dels nostres 
dies. Això suposant que acon-
seguiríem enamorar-lo...

Intèrprets: Montse Mora, Nati Garcia, Modest Solé, 
Conxita Ramon, Caterina Rojals, Dolors Llobera, 
Carme Lozano i Ramon Tosquella
Autoria: Carlos Alberola
Direcció: Dúnia Carulla

Companyia de l’Associació de Jubilats i Pensionistes 
dels blocs Joan Carles - La Mercè creada el 2012.

Dimarts, 8 de desembre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 1 h 30 min · 5 € · comèdia musical · estrena

besos
grup d’assaig la mercè
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Dimarts, 8 de desembre de 2015 · 19 h · Sala 1 · 1 h 30 min · 5 € · comèdia musical · estrena

grup d’assaig la mercè

N’hi ha que pensen que després dels 
40 no es pot fer segons què. Venim a 
demostrar que sí que es pot: la clau 
és estar obert i tenir confiança en un 
mateix. No ballem al ritme que marca 
el nostre entorn, sinó al que nosaltres 
decidim.

Intèrprets: ballarines de l’escola Dancescape 
de més de 40 anys
Direcció: Xavi Blanco i Maricel Cano

Grup de dansa creat el 2015 dins l’escola de 
dansa Dancescape.

dancescape.es

Divendres, 11 de desembre de 2015 · 21 h · Sala 1 · 1 h · 9 € · dansa · estrena

balles amb mi?
40 i més
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Dol. Angoixa. Desesperació. 
Un text de Federico García 
Lorca que recrea una atmos-
fera asfixiant marcada per 
l’autoritat sense límit de Ber-
narda, qui priva les seues cinc 
filles de llibertat i emocions. 
Un càstig obligat marcat pel 
“què diran”.

Intèrprets: Amelia Martos, Cristina Biescas, Tere 
Sans, Núria Eguren, Antonia Gea, Paquita Romero, 
Magda Gómez, Mariví Aranda i Pepita Argilés
Direcció: Encarna Peinado

Grup de teatre creat l’any 2011 al barri de La Bordeta.

Dissabte, 12 de desembre de 2015 · 20.30 h · Sala 1 · 1 h 15 min · 6 € · drama en castellà · estrena

la casa de bernarda alba
gatzara
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Dissabte, 12 de desembre de 2015 · 20.30 h · Sala 1 · 1 h 15 min · 6 € · drama en castellà · estrena

gatzara
Història ambientada a l’Orient 
llunyà, on la valenta Aladina i la 
seva moneta faran el que cal-
gui per aconseguir una llàntia 
que amaga un geni. 
Coneixerem el valor de l’amistat 
i aprendrem a prescindir de lu-
xes innecessaris.

Intèrprets: alumnes i docents de l’Escola de Dansa 
de Lleida
Coreografies: Rosa Mª Sánchez, Maite Abardía, Mari-
sa Vega, Marina Kornilova i Dan de Lemus
Presentació: Montse Caufapé
Soprano: Maria Altadill
Veu de jazz: Eva M. Llorens
Direcció: Rosa Mª Sánchez i Maite Abardía

Grup de dansa de l’Escola de Dansa de Lleida, creada 
l’any 1961.

espaidansalleida.com

Diumenge, 13 de desembre de 2015 · 18 h · Sala 1 · 1 h 15 min · 10 € · dansa

aladina
espai dansa
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Una visita a una fàbrica de la mà d’una 
guia que recupera el pensament de 
Simone Weil. La Ilíada guia l’acció a 
partir de la lectura que en fa la pensa-
dora francesa. Aquesta peça vol ser 
una reflexió sobre els conflictes i les 
guerres.

Intèrprets: Montse Morera, Albert Anguera, 
Anna López i Nesa Vidaurrázaga
Disseny gràfic: Ximi
Producció: Pedro Jiménez
Aportacions de materials i reflexions: Teresa 
Forcades
Revisió del guió: Rosario Curiel
Ajudantia de direcció: Lidia Huerta
Guió i direcció: Maite Ojer

Companyia de petit format creada l’any 2010.

Diumenge, 13 de desembre de 2015 · 19 h · Sala 2 · 1 h · 10 € · nova dramatúrgia · estrena

trinxeres
was-zah teatre



programació tardor 2015

Diumenge, 13 de desembre de 2015 · 19 h · Sala 2 · 1 h · 10 € · nova dramatúrgia · estrena

was-zah teatre
Els pastors Borrego i 
Carquinyoli ens explica-
ran la història més arre-
lada de la tradició cata-
lana, teatral i nadalenca.

Espectacle amb inter-
pretació en llengua de 
signes.

Intèrprets: Joan Castellà, Lluís Niubó, Eliana Geris, Marta 
Pampalona, Carlos Antelo, José Mellinas, Mª José Ribera, 
Judith Rodríguez, Íngrid Aguiló, Xavier Orobitg, Jordi Belillas, 
Jordi Mateu, Jordi Roselló i Dolors Carvajal
Col·laboradors: Esbart Arrels de Lleida, Grup de Bastoners 
del Pla de l’Aigua, Grup de Grallers d’Alfés i Acadèmia d’Arts 
Escèniques Zona Making Of 
Música calderes: Lluís Climent Música en directe: Jordi Gaya
Cançons: Carlos Antelo Il·luminació i so: Alex Roselló 
Escenografia: Jordi / Talia Vestuari: Guasch / Goretti 
Adjunt direcció: Mª José Ribera
Direcció: Alejandro Roselló

Venda d’entrades a Turisme de Lleida.
C. Major 31, telèfon 973 700 319

taliateatre.com

Dissabte 26, diumenge 27, dilluns 28 i dimarts 29 de desembre de 2015 · 18 h · Sala 1 · 2 h · 6 € · familiar

talia teatre
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Els pastors Borrego i Car-
quinyoli, com cada any per 
aquestes dates, tornen 
per explicar-nos les seves 
aventures.

Intèrprets: Ares Yuguero, Benet Ballespí, Oriol Yuguero, 
Gerard Cavero, Albert Macià, Alex Olmo, Carles Antelo, 
Miquel Sabaté, Pere Melé, Andrea Colomina, Sabina Cha-
cón, Pilar Guimerà, Iván López Chacón, Cristina Galán, 
Mariví Chacón, Carla de Miguel, Gimnastes Club Patricia, 
Diables de l’Ereta i Grup Sardanista Montserrat
Muntatge: Jaume Oncins 
Il·luminació i so: Ramón i David Cavero
Coreografia: Magda Lega 
Perruqueria i maquillatge: Mode Pedrero
Regidoria: Miquel Lluís Sabaté 
Producció: Ferran León
Direcció: Jandro Olmo

Venda d’entrades a Turisme de Lleida.
C. Major 31, telèfon 973 700 319

Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 de gener de 2016 · 18.30 h · Sala 1 · 1 h 45 min · 6 € · familiar

els pastorets
aem-belles arts teatre

de lluís millà



Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 de gener de 2016 · 18.30 h · Sala 1 · 1 h 45 min · 6 € · familiar

aem-belles arts teatre

El programa Apropa Cultura, en col·laboració amb els serveis 
educatius dels equipaments culturals que hi participen, dissenya 
i organitza el curs Educa amb l’Art, formacions d’arts adreçades 
a professionals de l’acció social i educativa. L’objectiu és donar 
eines als educadors socials per poder utilitzar les arts en el dia a 
dia dels seus centres amb els usuaris.

Ponent: Jaume Belló

Més informació i inscripcions per a entitats que ja participin al 
programa Apropa Cultura a: apropacultura.cat

Dissabte, 31 d’octubre de 2015 · de 10 a 14 h · Sala 2 ·  5 € · formació per a educadors

educa amb l’art
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- Feiners (de dilluns a divendres no festius): de 17 a 21 h

- Caps de setmana i festius: 1 hora abans de la primera funció al 
  mateix espai de la representació.

* L’espectacle Wasted i el festival El més petit de tots tindran les 
  entrades a la venda també al web teatreescorxador.com

- No s’aplicaran descomptes a les entrades dels espectacles 
  d’aquest programa.

- No es fan reserves d’entrades.

- Les entrades adquirides no es canviaran ni es reemborsaran. La 
  cancel·lació de l’espectacle serà l’única causa admissible per a la 
  devolució de l’import de les localitats.

- Es disposa d’espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda; 
  cal, però, que ho comuniqueu en el moment d’adquirir l’entrada.

venda d’entrades
Entrades a la venda a la taquilla del Teatre Municipal de l’Escorxador:

plànol
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plànol
Lluís Companys, s/n - Tel. 973 279 356 - 25003 Lleida Pl. de l’Hort de Santa Teresa, 1 - 25002 Lleida
Teatre Municipal de l’Escorxador Teatre Municipal Julieta Agustí (Espai 3)
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Puntualitat
Per consideració al públic i als artistes, es prega la màxima puntualitat. 
No es permetrà l’entrada a la Sala un cop iniciada la representació.

Gravacions i fotografies
No és permès de fotografiar, filmar ni gravar durant les representacions.

Telefonia mòbil
Cal desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir 
a l’interior de la Sala.

Errades informatives
El Teatre Municipal de l’Escorxador no es fa responsable de les errades 
en les informacions de les activitats als mitjans de comunicació.

Canvis en la programació
L’organització es reserva el dret de modificar la programació sempre que 
sigui per causes alienes.

Objectes als passadissos
Per motius de seguretat, no es permet ocupar els passadissos i escales 
de les sales amb cotxets d’infants, trípodes o altres objectes.

Instal·lacions
El Teatre Municipal de l’Escorxador és un edifici públic i municipal, per 
tant, n’està regulat l’ús per l’Ordenança Municipal de Civisme i Convi-
vència de la Ciutat de Lleida que va entrar en vigor el 14/4/2007.

condicions
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La història de l’Escorxador i com és un teatre per dins 
El Teatre ofereix a grups, entitats i escoles la possibilitat de visitar 
les seves instal·lacions.

Itinerari de la visita
- Rebuda al pati del Teatre
- Història de l’edifici
- Explicació de les instal·lacions que acull tot el complex 
  de l’Escorxador
- Explicació del Mural de les Banyes, de l’artista 
  Frederic Amat
- Visita a les 2 sales del Teatre
- Visita a l’escenari de la Sala 1
- Visita als camerinos

Condicions
- La visita és gratuïta.
- Cal, però reserva prèvia a: teatre@paeria.cat o 
  al telèfon 973 279 356
- El Teatre adaptarà la visita i el dossier a l’edat i/o 
  condicions de les persones interessades. A l’hora de
  fer la reserva cal que indiqueu el número de persones
  que hi assistiran, així com les seves edats.
- La visita té una durada aproximada d’una hora.

visites guiades

65



teatre municipal de l’escorxador
El Teatre Municipal de l’Escorxador és un equipament de l’Ajuntament de Lleida que com-
parteix edifici amb l’Escola Bressol Municipal El Rellotge, l’Aula Municipal de Teatre, el Cafè 
del Teatre i l’Associació de Veïns del Barri Templers-Escorxador. És un edifici de principis del 
segle XX, obra de l’arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell, i que constitueix l’exemple 
d’arquitectura modernista més important a la ciutat de Lleida de la qual forma part indiscu-
tible del patrimoni històric, i que fou restaurat i remodelat per als actuals usos a finals de la 
dècada dels noranta del segle passat. 
El Teatre Municipal de l’Escorxador va obrir les seves portes el 8 d’octubre de 1998 i es va 
inaugurar el 26 de febrer de 1999.

les peces artístiques
L’artista polifacètic Frederic Amat fou triat per crear alguna peça que recordés l’antic ús de 
l’edifici. Com a vincle entre el seu passat d’escorxador i l’actual d’equipament cultural, Amat 
va crear el Mural de les Banyes, una peça escultòrica que ocupa el mur frontal del vestíbul 
d’accés a les sales del Teatre, format per més de 500 banyes d’argila i, a la base, es pre-
senten 7 plaques o portes que recorden els plafons dels decorats de teatre i amb les quals 
Amat pretén recordar els elements o òrgans rebutjats dels animals escorxats: budells, ulls o 
excrements.
A més, fora a la plaça d’Esteve Cuito, trobem 3 màscares de ferro de grans dimensions que 
representen els tres gèneres teatrals clàssics: la tragèdia, la comèdia i el drama.
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teatre municipal de l’escorxador teatreescorxador.com

teatreescorxador.blogspot.com

facebook.com/teatrescorxadorlleida

twitter.com/teatrescorxador

instagram.com/teatrescorxador

youtube.com/user/escorxadorlleida

issuu.com/teatreescorxadorxa
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Teatre Municipal de l’Escorxador

Lluís Companys, s/n - 25003 Lleida - Tel. 973 279 356
teatre@paeria.cat · paeria.cat/cultura · teatreescorxador.com
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L’APP CULTURA LLEIDA
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