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14/Gener

TEATRE

Divendres

Fairfly

21 h
Durada: 80’

De la companyia La Calòrica

Dramatúrgia
i direcció:
JoanYago
Israel Solà.
Intèrprets:
Queralt Casasayas
Xavi Francés
Aitor Galisteo-Rocher
Vanessa Segura
o Esther López
Escenografia,
vestuari i
il·luminació:
Albert Pascual
Comp. musical:
Josep Sánchez-Rico
Ona Pla
Vídeo:
Moosemallow Crew
Fotografia:
Anna Fàbrega

Fairfly és una comèdia sobre la bombolla
de l’emprenedoria; el gran remei del nostre
temps, la solució a tots els nostres problemes, la nova fe que ha vingut a recordarnos que nosaltres som els únics propietaris
del nostre destí i – en conseqüència – els
únics culpables de la nostra infelicitat.

Preu: 12 €

2

No importen els contactes, la classe social
o el lloc de procedència; ara no necessitem
res més que una idea brillant i un ordinador portàtil per començar a recórrer les
cinc passes cap a l’èxit.
! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.
Premi Butaca 2017 al millor text i millor espectacle
petit format.
Premi de la crítica 2017 al millor espectacle
petit format.
Premi Max 2018 al millor text revelació i millor
espectacle revelació.

22/Gener

TEATRE MUSICAL

Dissabte

3 Tenors?

20 h
Durada: 75’

Un concert amb tres veus

Soprano:
Anna Belén Gómez
Tenors:
Jordi Gràcia
Albert Gràcia Martí

Un concert a l’ús, però fora dels canons
lírics estipulats. Un concert amb el divisme
just. Un concert amb gust. Un concert
divertit. Un Concert.

Preu: 10 €

Tres veus que juntes poden fer explotar copes de vidre (o no). Tres veus dotades d’aguts
per acontentar el públic. Tres veus que son
tres veus. Tres veus úniques. Tres Veus.
Un concert de 3 tenors està a punt de començar, però per problemes, un dels tenors
no arriba, i la missatgera de la notícia, una
acomodadora del teatre, s’acabarà oferint
per poder cantar. Després d’uns moments
de caos i nervis, podran salvar el concert?
! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.
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13/Febrer

MÚSICA

Diumenge

El carnaval dels animals

12 h
Durada: 50’

De LleidArt Ensemble

Autor:
Camille Saint-Saëns
Música:
LleidArt Ensemble
Guia didàctica:
Roger Azcona
Marta Castelló
Ariadna Gabarrell
Neus Puig
Actors:
Pere Farran
Gabriel Solans
Músics:
Cristian Torres
Ariadna Gabarrel
Fèlix Gallego
Nico Cobo
Roger Azcona
Laia Santamaria
Neus Puig
Ignasi Corella
Marc Castellà
Marta Castelló

Un malcarat director i el seu despistat
ajudant intenten dirigir una colla de músics
esbojarrats en un concert que deixarà de
ser habitual quan una sèrie de fets insòlits i
molt animals envaeixin la sala i condueixen
l’espectador cap al món màgic de la música.
Una atrevida posada en escena que gira al
voltant de dos actors. La col·laboració dels
músics també en l’espectacle visual fan
d’aquesta, una representació única.
Tota la sàtira de Saint-Saëns es manté
intacta en aquesta proposta de LleidArt
Ensemble on trobem bèsties disfressades d’instruments i intèrprets amb sons
d’animals. Divertit i didàctic. Una experiència salvatge per a tota la família.

! Espectacle recomanat per a tots els públics.
Preu adults: 10 €
Menors 16 anys: 5 € Espectacle per a celebrar el 20è aniversari
de l’Escola de Música Municipal El Morell.
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18/Febrer

TEATRE

Divendres

Lo nuestro

21 h
Durada: 90’

De Flyhard Produccions / Sala Flyhard

Text:
Eu Manzanares
Direcció:
Mercè Vila Godoy
Interpretació:
Paul Berrondo
Eli Iranzo
Eu Manzanares
Pau Poch
Escenografia:
Jose Novoa
Vestuari:
Zaida Crespo
Disseny
d’iluminació:
Xavi Gardés
Fotos i vídeo:
Roser Blanch
Producció
executiva:
Sergio Matamala
Clara Cols
Elisenda Riera

Nit de Cap d’Any. Una nit per estar en
família i celebrar en harmonia l’arribada
d’un nou any. Una nit per fer balanç de
l’any que acaba i demanar nous desitjos
per al que comença. Però tots podem somiar en gran? O hi ha qui només pot tenir
somnis que càpiguen dins una nou?
Els Guerrero Fernández, una família d’un
barri obrer, ja tenen la taula parada, el
raïm a punt i la tele posada per veure les
campanades. Tot està llest per donar la
benvinguda a un nou any, on esperen que
canviï la seva sort.
! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.

Preu: 12 €
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12/Marc

TEATRE

Dissabte

Una teràpia integral

20 h
Durada: 90’

De Hause&Richman

Escrit
i dirigit:
Cristina Clemente
Marc Angelet
Intèrprets:
Abel Folk
Andrea Ros
Roger Coma
Àngels Gonyalons
Escenografia
i vestuari:
Jose Novoa
Il·luminació:
Sylvia Kuchinow
Direcció
de Producció:
Carles Manrique
Idea:
Hause&Richman
Producció:
Velvet Events

Toni Roca fa més de deu anys que imparteix un curs intensiu de quatre setmanes
per aprendre a fer pa. Hi ha poques places
i bufetades per apuntar-s’hi. Els alumnes
que s’hi inscriuen volen aprendre a fer
pa, però el mètode parteix d’una simple
i estranya premissa: “Per fer un bon pa,
no cal tenir la millor farina o el llevat més
fresc, per fer un bon pa, cal estar bé amb
un mateix.” Així de simple.

Preu: 15 €

10

! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.

19/Marc
Dissabte
20 h
Durada: 75’

TEATRE

Bodas de Sangre

o el funeral que el poeta no tuvo
De Projecte Ingenu

Text:
Federico García Lorca
Direcció d’escena:
Marc Chornet
Adaptació:
Anna Maria Ricart
Marc Chornet
Ajudant
de direcció:
Georgina Avilés
Intèrprets:
Marina Alegre
Toni Guillemat
Cristina López
Martí Salvat
Xavier Torra
Ivet Zamora
Espai sonor
i música:
Gerard Marsal
Coreografia
i bailaor:
Jesús Blanco

El mateix dia del seu casament, durant el
banquet, la Novia decideix escapar a cavall
amb el seu veritable amor: Leonardo. L’autor
es basa en un fet real (el crim comès en el
cortijo de Níjar) per explicar una història
tràgica sobre l’amor i el desig enfrontats al
deure, l’honor i els interessos familiars.

Preu: 15 €

! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.

Lorca retrata una dona valenta que
s’enfronta a la seva societat perseguint el
seu desig, una reivindicació que encara avui
segueix sent necessària.
Bodas de Sangre és l’obra més famosa de
Federico García Lorca. És la primera part de
la coneguda “Trilogia Lorquiana” o “tragèdies
rurals”. En aquesta trilogia, Lorca parteix
d’un aparent costumisme per dibuixar una
crítica moral de l’Espanya del seu temps.
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02/Abril

MÚSICA

Dissabte

Rita Payés

20 h
Durada: 80’

Presenta “Como la Piel”

Veu i trombó:
Rita Payés
Guitarra:
Elisabeth Roma
Baixista:
Horacio Fumero
Bateria i percussió:
Juan R. Berbín
Guitarra elèctrica:
Pol Batlle
Manager:
Pol Castellví
Il·luminador:
Sebastián Barcat

La jove trombonista i cantant catalana de vinti-dos anys ha viscut i respirat música gràcies
a la seva família.Va estudiar piano i més tard
s’inicia com a trombonista, instrument que
esdevé principal. Anys després entra a la Sant
Andreu Jazz Band on va participar en diversos
àlbums al costat d’Andrea Motis, Magalí
Datzira i Eva Fernàndez. El 2019, juntament
amb la seva mare Elisabeth Roma, enregistra
les cançons que l’han acompanyat tota la vida
i, totes dues, giren aquests temes per tota
Europa. Un any després, i arran de l’èxit,
amplien la formació a quartet per enregistrar
les primeres cançons originals de la Rita.

Preu: 10 €

El 2021 presenta el seu gran repte, el disc
“Como la Piel”. Per primera vegada tots els
temes són escrits i compostos per ella mateixa. 11 temes que desprenen l’essència de
la casa: jazz, bossa nova i guitarra clàssica.
! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.
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ESPECTACLES

PrimaverArt
Del 22 al 24 d’abril
7a mostra d’arts escèniques
a peu de carrer
Entrada ja la primavera, és hora de poder
gaudir de la cultura a les places i carrers
del nostre municipi. És hora d’omplir
de circ, dansa, música i teatre tots els
indrets del nostre poble.
Que la cultura ompli, un any més, els
carrers del Morell!
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07/Maig
Dissabte
20 h
Durada: 100’
Text:
William Shakespeare
Traducció:
Salvador Oliva
Adapatció:
Adrià Aubert
Ariadna Pastor
Direcció
i il·luminació:
Adrià Aubert
Intèrprets:
Laura Aubert, Núria
Cuyàs, Ricard Farré,
Ariadna Pastor, Laura
Pau, Lluna Pindado i
Àlvar Triay
Música original:
Llorenç González
Guillem Roma
Escenografia:
Enric Romaní
Vestuari:
Maria Albadalejo

Preu: 12 €

MÚSICA

Somni d’una
nit d’estiu
Dels Pirates Teatre
Sovint els somnis que més recordem són
aquells que ens trasbalsen, els que ens inquieten, els que no ens deixen indiferents,
els que fins i tot ens fan modificar la
percepció que abans teníem de la realitat.
El Somni d’una nit d’estiu és un d’aquests
somnis. El més apassionat, canalla, absurd
i inquietant que va tenir Shakespeare.
Els Pirates Teatre tornen a portar el Somni de William Shakespeare després de
la seva estrena el 2017. El Somni és una
festa? En gran part. Durant el dia es van
coent els enganys. Durant la nit es consumen. La nit és el moment d’alliberament,
de festa i és on els somnis es fan realitat.
! Espectacle recomanat per a majors de 12 anys.
Una producció d’Els Pirates Teatre i el Maldà
amb la col·laboració de la Nau Ivanow i
Generalitat de Catalunya.
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14/Maig
Dissabte
19 h
Durada: 65’

Direcció
i coreografia:
Laura Olivella
Idea i guió:
Laura Olivella
Ajudant
de direcció:
Pau Doz
Il·luminació:
Sylvia Kuchinow
Disseny de
projeccions i
escenografia:
Pau Doz
Intèrprets:
Adrià García, Anna
Dacosta, Clara Cuní
Jorge Caro, Anna Migó
Óscar Planells, Lluís Parera
Música Original:
Bernat Hernández
Pauy Doz
Vestuari:
Anna Micó

DANSA / TEATRE

L’ombra d’en
Peter Pan
De la Cia. Som-hi Dansa
L’ombra de Peter Pan és un espectacle
d’aventures i dansa per a tota la família,
basat en el personatge de Peter Pan, el
concepte de la seva ombra i l’inici de
l’enemistat amb el capità James Garfi
al País de Mai Més.
Es podria dir que és una petita preqüela de
les aventures de J.M .Barrie on expliquem
com i perquè la seva ombra es va escapar
per primera vegada fent una reflexió sobre
el perquè de fer-nos grans va relacionat
amb la nostra ombra, el nostre passat i la
nostra infància.
Tretze ballarins a escena que, amb
l’ajuda d’un narrador molt especial, ens
faran volar fins al País de Mai Més amb
una banda sonora, una escenografia i
unes projeccions espectaculars!

! Espectacle recomanat per a tots els públics.
Preu adults: 10 €
Menors 16 anys: 5 €
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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
Entrades anticipades: Es poden comprar a
l’oficina del Centre Cultural de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
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.
! Les entrades es podran adquirir a partir del 29 de desembre.

Mesures sanitàries
Les mesures d’entrada seran les següents:
· Entrada única per la porta principal del teatre. Es
demana venir amb antelació suficient per evitar cues.
· Ús obligatori de la mascareta en tot moment, des
de l’entrada al teatre.
· Neteja de mans amb productes hidroalcohòlics
abans d’accedir a l’entrega de l’entrada.
· Un cop a la sala, membres del teatre acomodaran el
públic respectant totes les mesures de seguretat.
Les mesures de sortida seran les següents:
· La sortida es realitzarà esglaonada i per diferents
punts habilitats del teatre.
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