


 PARELLES DE BALL - D’ànima i de terra, amb l’escola 
municipal de dansa, l’esbart dansaire i la col·laboració de 
Monik Bargalló Ripollesdansa

Teatre Comtal - Divendres 29 de setembre, a les 20.30 h.
Preu: taquilla inversa Dansa

 ITIMAD – Cia. Un sol 
traç & Nur Camerata

Un espectacle en el qual les dan-
ses i músiques entre Orient i Oc-
cident, entre el passat i el futur, 
entre les arrels i l’avantguarda, 
es fonen per reconstruir la vida 
i obra d’una poetessa, símbol 
arquetípic d’una bellesa estran-
ya de trobar en aquests temps 
de confusió i caos. Una vetllada 
plena de sensualitat i d’una es-
piritualitat que poc coneixen els 
jerarques religiosos. 

“Itimad” és una cita amb una de-
licadesa que pot ser tan exquisida com a humil… Un narrador explica en 
català tota aquesta història. Les peces musicals són instrumentals i, algu-
nes, cantades en català, en castellà i en àrab. És una peça de dansa amb 
música en directa narrada com si fos un conte. 

Teatre Comtal - Divendres 6 d’octubre, a les 21.30 h.
Preu: 10 € / 8 € anticipada Dansa

 AUDIÈNCIA I-REAL
Toni Albà

“Hi havia una vegada un rei...” Així 
comencen molts contes i llegendes 
populars que continuen fascinant les 
ments més innocents de la nostra 
societat. Aquestes ments imaginen 
móns meravellosos que li són total-
ment inaccessibles. Per això volen 
saber-ne tots els detalls i en aquest 
intent de conèixer com funcionen, 
poder imitar-los en les seves mane-
res per ser com ells... o això creuen.

Imaginem un estat modern on el cap 
d’estat és un monarca que un dia ha 

de presidir un acte oficial, una AUDIÈNCIA (IRREAL en el nostre cas), da-
vant un públic integrat per tota la premsa nacional i internacional.

Aquest personatge fa una insòlita roda de premsa on el públic-premsa 
pot preguntar el què vol saber… Bé, el què volen saber els milions de 
ments innocents que llegeixen i miren la tele per “devorar” un món que 
els fascina…

Teatre Comtal - Dissabte 7 d’octubre, a les 21.30 h
Preu: 15 € (12 € anticipada) Teatre

 PARELLES DE BALL
Tiempo de Nacho Cárcaba, amb 
la col·laboració de les ballarines: 
Berta Vilarrasa i Laila Aledón. 
Frontera i Sanjiao de la compan-
yia (vbuit) de Miquel Barcelona i 
Laura Vilar.

Teatre Comtal
Dissabte 14 d’octubre, 20.30 h.
Preu: 5 € Dansa

 TRANSHUMÀNCIA - Cia Xip Xap 

La transhumància és la migració estacional dels ramats a la recerca de les 
pastures allà on n’hi hagi segons l’època de l’any: pastures a la muntanya 
a l’estiu i pastures a la plana a l’hivern.
I així són els nostres pastors, porten el seu ramat allà on el públic està re-
unit per gaudir del teatre de carrer. Pastors, cabres, i el nostre gos són els 
personatges principals. Però potser tu també acabaràs sent protagonista. 
Saps munyir? I que tal fas de llop?

Diumenge 15 d’octubre, matí
Espectacle gratuït i itinerant, en el marc de la Fira de l’ovella Familiar

 LI/EA/VING – ACTE I. Cia Sargantana
Text i direcció: Jordi Pérez i Soldevila
Intèrprets: Activista, Carles Garcia-Llidó;
Pare, Jordi Pérez; Kima, Alba Rosa

“Li/ea/ving project” parteix de la comprovació que la necessitat de mar-
xar és cada vegada més intensa en les societats actuals d’arreu del món. 
Necessitats de fugir, de trobar una sortida, d’intentar viure enlloc de so-
breviure.

En aquest “Acte I” ens endinsem en la inti-
mitat de tres casos particulars, entrem a les 
seves llars poc abans que deixin de ser-ho. 
Emigrants, refugiats, expatriats… tots sota 
l’etiqueta d’immigrant en els països d’arri-
bada, ens obren la porta a la seva huma-
nitat just abans de deixar-la enrera i con-
vertir-se, tal vegada, tan sols amb una xifra.

Teatre Comtal 
Divendres 20 d’octubre a les 22 h. 
Preu: 7 €                                                    Teatre

 CONCERT DE LA CORAL LA FLOR DE MAIG
Sala Eudald Graells Dissabte 21 d’octubre, a les 18 h.
Preu: 5 € Música

 CONCERT DE SAXOS - QUATUOR MORPHING

Cristophe Grèzes, saxòfon soprano, Eddy Lopez, saxòfon 

alt, Anthony Malkoun-Henrion, saxòfon tenor i Matthieu 

Delage, saxòfon baríton.
Església de Sant Pere -Diumenge 22 d’octubre, a les 18 h. 
Preu: 12 €  Música

 RESSONÀNCIA PARELLES DE BALL
Alícia Cia. Thomas Noone

Qualsevol cosa que penses és real mentre la imagines. Pots dur el món 
sencer en una maleta.

Aquest espectacle apel·la al poder de la imaginació i la fantasia a través 
del personatge d’Alícia al país de les meravelles. Sense ser una lectura 
literal, Alícia s’inspira en les situacions més anàrquiques i absurdes de 
la novel·la de Lewis Carrol a través del llenguatge físic i dinàmic de la 
companyia. La protagonista viatja amb una maleta plena de sorpreses.

Teatre Comtal - Diumenge 29 d’octubre, a les 12 h.
Preu: 5 € Teatre/dansa familiar

 LA SELVATANA AIXECA EL TELÓ – Concert de cobla i veus
Teatre Comtal - Dimarts 31 d’octubre, a les 22 h.
Preu: 5 €  Música
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