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9/Gener

CIRC

Dissabte

Gran Reserva

19 h
Durada: 65’

De la companyia Rhum & Cia.

Autoria i direcció:
Rhum & Cia.
Intèrprets:
Joan Arqué
Roger Julià
Mauro Paganini
Piero Steiner
Moisès Queralt
Direcció musical:
Pep Pascual
Comp. musical:
Pep Pascual
Mauro Paganini
Escenografia:
Rhum & Cia.
Direcció tècnica:
Xavi Xipell “Xipi”
Regidoria:
Lluc Armengol

Gran Reserva és el nou espectacle de
la companyia i estarà embolcallat de
l’humor, el gamberrisme, la màgia i la
música d’aquests pallassos multiinstrumentistes, tot amanit amb grans dosis de
tendresa i emoció.

Preu: 10/12 €

! Espectacle recomanat per a majors de 7 anys.
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Un espectacle que es convertirà en una
gran festa inacabable, esbojarrada i amb
un ritme frenètic, on trobarem els millors
moments de la trajectòria de la companyia
i algun número nou.
Un brindis pels pallassos!

15/Gener

MÚSICA

Divendres

La Vida és ara

20.30 h
Durada: 90’

De Pau Vallvé

Intèrprets:
PauVallvé
DaríoVuelta
Tècnic de so:
Victor Garcia

Amb més de 20 anys damunt els escenaris
i després de llargues gires presentant els
seus anteriors treballs, Pau Vallvé torna
per presentar el seu 17è disc, titulat “La
vida és ara”, el 6è signat sota el seu nom.

Preu: 10/12 €

El disc se l’ha auto-editat ell mateix i, com
ja és tradició, l’ha compost, tocat, mesclat
i produït ell sol al seu estudi.
“La vida és ara” és un canvi d’etapa. És el
disc d’algú que ha arribat finalment a ser
feliç i, de cop, se n’adona. És com el típic
moment de lucidesa que ve propiciada per
la suma de l’experiència acumulada més
un confinament solitari i perllongat just en
el moment adequat.
! Espectacle recomanat per a majors de 7 anys.
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29/Gener

TEATRE

Divendres

Alguns dies d’ahir

20.30 h
Durada: 90’

De Jordi Casanovas

Dramatúrgia:
Jordi Casanovas
Direcció:
Ferran Utzet
Intèrprets:
Míriam Iscla
Abel Folk
Marta Ossó
Francesc Cuéllar
Disseny espai:
José Novoa
Disseny vestuari:
José Novoa
Disseny llums:
Sylvia Kuchinow
Disseny de so:
Guillem Rodríguez
Direcció tècnica:
Xavi Xipell “Xipi”
Producció:
Carles Manrique
(Velvet Events)

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.

Preu: 12/15 €

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.
! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.
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6/Febrer

TITELLES / DANSA

Dissabte

Fragile

19 h
Durada: 75’

De la Cia. LaBú Teatre

Idea original:
Anna Ros
Direcció artística:
Anna Ros
Interpretació:
Andreu Sans
Anna Ros
Espai escènic:
LaBú Teatre
Claudia Vilà
Vestuari:
Iztok Hgra
Titella i objectes:
Martí Doy
Disseny
d’iluminació:
Sergi Illa
Josep Badia
Tècnics en gira:
Sergi Illa
Josep Badia
Creació musical:
Marcel Fabregat
Joel Condal

Un delicat retrat de la fragilitat

Preu adults: 5 €
Preu infants: 3 €

La fragilitat també pot ser bella i poderosa. LaBú Teatre us convida a sentir, a
emocionar-vos, a perdre-us… A través del
moviment, dos actors creen quadres visuals
suspesos en un espai indefinit i vulnerable.
Una reflexió, des d’una mirada poètica,
de la fragilitat humana. On anem quan
caiem de la corda fluixa de la vida? Com és
aquesta fragilitat dins nostre?
Fragile és la tercera producció de la companyia LaBú Teatre, un espectacle basat en
el moviment i la creació d’imatges visuals
de gran impacte.
Un espectacle poètic per a tots els públics
que conduirà l’espectador a un estat de
lleugeresa i llibertat.
! Espectacle familiar recomanat per a majors de 5 anys.
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20/Febrer

TEATRE

Dissabte

Bona gent!

20 h
Durada: 70’

De Quim Masferrer

Text
i dramatúrgia:
Quim Masferrer
Adjunt guió:
Ferran Aixalà
Interpretació:
Quim Masferrer
Espai escènic:
LDG
Espai sonor,
il·luminació
i cap tècnic:
Dani Tort
Assessorament
de vídeo:
Sergi Rigol
Disseny gràfic:
Arkham Studio
Fotografia:
Ignasi Oliveras
Producció:
David Grau
Regidoria:
Agustí Rovira

Durant anys, dècades, segles, hem
aplaudit actors, actrius, dramatúrgies,
escenografies, directors... però ens hem
oblidat d’una peça clau del teatre: el
públic. Quim Masferrer pensa que ha
arribat l’hora de fer un homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de
repetir perquè el públic n’és el protagonista. Un protagonista o, millor dit, molts
protagonistes, que escriuran l’argument
d’aquesta experiència. Un espectacle
ple de veritat. Un espectacle honest. Un
espectacle on Quim Masferrer vol ser el
teu espectador.

Preu: 12/15 €
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! Espectacle recomanat per a majors de 7 anys.

27/Febrer

TEATRE

Dissabte

Els Brugarol

20 h
Durada: 70’

De Ramon Madaula

Autoria:
Ramon Madaula
Direcció:
Mònica Bofill
Intèrprets:
Ramon Madaula
Jaume Madaula
Estel Solé
Júlia Truyol
Escenografia:
Laura Clos
Sergi Corbera
Il·luminació:
Jordi Berch
Tècnic en gira:
Enric Alarcón
Vestuari:
Isabel Domènech
Fotografies:
Iván Moreno
Comunicació
i premsa:
La tremenda
Bitó

En una societat on d’hipocresia no en
falta, tots voldríem creure’ns un model de
coherència absoluta. Però viure és inevitablement contradir-se i redescobrir-se.
Precisament perquè vivim en societat, ens
trobem constantment havent de negociar internament la imatge que tenim de nosaltres
mateixos, allò que ens pensem que som (o
que ens agradaria creure que som). Com es
gestiona aquesta contradicció?

Preu: 12/15 €

! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.

Els protagonistes d’Els Brugarol lluiten per
les seves veritats, tots tres convençuts que
aquestes els defineixen. Per l’Antoni, aquesta veritat implica assegurar la continuïtat
del cognom familiar, costi el costi. Però per
això haurà d’aconseguir com sigui que el seu
gendre, el Pablo, un jove d’idees revolucionàries i ideològicament als antípodes de
l’Antoni, li faci costat.
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20/Marc

TEATRE

Dissabte

Els Gossos

20 h
Durada: 80’

De Nelson Valente

Direcció
i director:
Nelson Valente
Repartiment:
Mercè Arànega
Sandra Monclús
Joan Negrié
Albert Pérez
Traductor:
Joan Negrié
Ajuntant de
direcció i regidor:
Pau Ferran
Escenografia
i vestuari:
Albert Pascual
Disseny de llums:
Guillem Gelabert
Producció:
Eloi Isern
Premsa
i comunicació:
Mariona Garcia
Fotografia:
Albert Rué

Una producció de la Sala Trono amb la
col·laboració del Festival Grec de Barcelona.

Preu: 12/15 €

! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.

El dia del seu quaranta aniversari, la Laura
té una experiència fugaç però demolidora:
durant el seu trajecte habitual en metro, un
desconegut li somriu i li diu alguna cosa a
cau d’orella. Ja a casa, durant la festa, aquella
llavor germinarà i acabarà bombardejant
la “suposadament” assentada vida familiar,
malgrat els esforços de la Laura per mantenir
la unió amb i entre els seus éssers estimats.
L’Albert, l’Emili i l’Alícia, confortablement
acomodats en les seves pors, es veuran
abocats a revisar certs plantejaments que
convertiran la seva plàcida llar en un camp
de batalla, mentre la Laura, es descobreix
capaç de la seva major heroïcitat: atrevir-se a
mirar des de la consciència.
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26/Marc

MÚSICA

Divendres

Trópico de Covadonga

20.30 h
Durada: 80’

De Rodrigo Cuevas

Guió, director i
interpretació:
Rodrigo Cuevas
Panderos, cors,
palmes, vocoder:
Mapi Quintana
Percussions:
Juanjo Díaz
Guitarra, baix,
efectes i cors:
Javier Bejarano
Sintetitzadors,
cors, acordió:
Tino Cuesta
Producció
musical:
Raül Refree
Vestuari:
Constantino Menéndez
Kös
Coreografies:
Dana Raz

“Trópico de Covadonga” pivota sobre els
diferents codis i formes ancestrals i actuals
de festeig, de ronda, d’amor. Es planteja
com un cançoner popular contemporani
en què el vehicle per explicar la música i les
històries eternes que ens brinda el folklore
són l’electrònica, l’humor, la performance
i els codis de la música contemporània.

Preu: 15/18 €

! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.
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Perquè la transmissió oral no només
implica compartir coneixements i art, sinó
també valors, els valors d’una comunitat. I
els valors que Cuevas vol expandir són els
humanistes: sexual, credo, llibertat social;
intergeneracionalitat i bellesa.
“Trópico de Covadonga” és un concert
escènic únic, respon a tantes certeses com
incògnites de seducció proposa.

ESPECTACLES

PrimaverArt
Del 7 al 10 d’abril
6a mostra d’arts escèniques
a peu de carrer
El 2021 tornem al carrer. Tornem a
omplir les places. Gaudim del circ, de la
música, de la dansa i del teatre.
Gaudim de la cultura a peu de carrer!
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24/Abril

Dissabte
19 h
Durada: 55’
Idea i Creació:
Joana Rhein
Miquel Crespi
Direcció:
Miquel Crespi
Joana Rhein
Intèrprets:
Joana Rhein
Escenografia:
Joana Rhein
Música Original:
Mario Cortizo
Disseny de llums:
Miquel Crespi
Vestuari:
Joana Rhein
Producció:
Cia. Giramàgic

Preu adults: 5 €
Preu infants: 3 €
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TEATRE / MÀGIA

Hai, la pescadora
de somnis
De la cia. Giramàgic
Hai, la pescadora de sommnis és un
conte indígena amb màgia, teatre visual i
d’objectes.
El conte de la pescadora de somnis narra,
a través de metàfores visuals i màgia, el
navegar de Hai i la seva tribu (el públic) per
l’oceà de la imaginació. Allà ells trobaran
la clau que obrirà la gàbia (les nostres pors
i creences) i alliberarà l’ocell (la nostra
essència creativa).
Hai convida el públic a submergir-se en
aquest viatge oníric com un cor, de vegades
en forma de gestos i altres en forma de
cant. Acompanyant la protagonista en
la seva aventura per la llibertat, en una
experiència psico-màgica on, finalment,
ens llibertem tots.
! Espectacle familiar recomanat per a majors de 3 anys.

01/Maig

TEATRE

Dissabte

Els Ocells

21 h
Durada: 90’

De la companyia La Calòrica

Dramatúrgia:
Joan Yago
Direcció:
Israel Solà
Intèrprets:
Xavi Francés, Aitor
Galisteo-Rocher, Esther
López i Marc Rius
Vestuari
i escenografia:
Albert Pascual
Il·luminació:
Albert Pascual
Espai sonor:
Guillem Rodríguez
Caracterització:
Anna Rosillo
Construcció de
l’escenografia:
La Calòrica i la
Forja del Vallès

El jove empresari Pisteter i la seva companya Evèlpides no poden tornar a casa.
Tampoc se’ls acudeix cap altre lloc on puguin anar a viure la vida còmoda, relaxada i lliure d’impostos que ells anhelen. La
trobada accidental amb un innocent puput
enmig del bosc els portarà a plantejar-se
un canvi d’estratègia: i si renunciessin a la
seva condició humana i es convertissin en
ocells? O encara més: i si convencessin les
aus del món per crear una nova societat basada en els principis fonamentals
d’Individu, Propietat i Competència?

Preu: 15/18 €

! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.
Els abonaments de la temporada 2020 seran
vàlids per aquesta obra. Contacteu amb
centrecultural@morell.altanet.org
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La Regidoria de Cultura i Festes es reserva
el dret a modificar, si les circumstàncies
ho reclamen, les dates, el repartiment o
qualsevol altre aspecte del programa.

Venda d’entrades i descomptes
Descompte +65 anys:
Un 25% de descompte en totes les entrades.
Descompte per a aturats:
Un 25% de descompte en totes les entrades.
Descompte per a joves -30 anys:
Un 50% de descompte en totes les entrades.
Descompte per a minusvàlids:
Un 50% de descompte en totes les entrades.
Entrades anticipades: Es poden comprar a
l’oficina del Centre Cultural de dilluns a divendres de 17 a 21 h (excepte els divendres que hi hagi
actuació).
Entrades a taquilla: La venda es realitzarà una
hora abans de cada espectacle a les taquilles del
Teatre-Auditori.
Entrades online: La venda online es podrà realitzar fins una hora abans de cada espectacle a través
de elmorell.koobin.cat. El dia de la funció el preu
serà el de taquilla.
! Les entrades es podran adquirir a partir

del 21 de desembre.

Mesures sanitàries
Les mesures d’entrada seran les següents:
· Realitzar l’entrada de manera esglaonada.
· Entrada única per la porta principal del teatre.
· Ús obligatori de la mascareta obligatori en tot
moment, des de l’entrada al teatre.
· Neteja de mans amb productes hidroalcohòlics
abans d’accedir a l’entrega de l’entrada.
· Mesura de la temperatura de cada assistent abans
d’accedir a la sala.
· Un cop a la sala, membres del teatre acomodaran
el públic respectant totes les mesures de seguretat.
Les mesures de sortida seran les següents:
· Sortida per diferents punts del teatre:
La platea es dividirà en dos: de la butaca 1 a la 10
sortiran per l’esquerra de la platea i per la porta
principal del teatre, mentre que de la butaca 11 a la
20 sortiran per la dreta de la platea i per la porta que
dona al carrer Desprats.
L’amfiteatre sortirà per la porta lateral que dona a
l’edifici del Centre Cultural, al primer pis.
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