


CONCERT – Coral La Flor de Maig

Sala Eudald Graells
Dissabte 28 de setembre, a les 18 h.
Preu: 5 € Música

ÍNTIMS – Cicle de teatre d’aprop

POLS A LA MEMÒRIA
Anònims produccions
Direcció i dramatúrgia: Estanis Aboal. Direcció musical i 
composició: Jesús Horcajo. Actor: Joan Gil
Ell es troba perdut enmig 
d’un espai desconegut i 
cerca alguna cosa que l’aju-
di a sortir. Aquest espai és 
la seva memòria. Sap que 
allà trobarà la Rosa, la seva 
dona, que va morir ja fa un 
temps. Dins del seu subcon-
scient ens explicarà records de la seva vida i com la importància 
d’aquests han condicionat tota la seva existència. Veurem com ha 
viscut la seva malaltia des de l’inici fins al moment en què el seu 
camí es converteix en un laberint d’on ja li és impossible tornar a 
sortir.

Teatre Comtal 
Divendres 4 d’octubre, a les 21 h.
Preu: 7 € Teatre

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL

MALEÏDA 1882
Recrea la gran travessa de Jacint Verdaguer a l’Aneto. Lluís Soler 
es posa a la pell del poeta en aquest film dirigit per Albert Naudín.

Teatre Comtal 
Divendres 18 d’octubre, a les 21,30 h
Gratuït  Cinema

CIRCALIRA
Plaça de La Lira
Dissabte, 19 d’octubre
Gratuït Circ

BONA NIT BENPARITS!
de Fel Faixedas. 
Humor, música, reflexió i crítica
Acompanyat de tres pantalles on es 
projectarà la seva banda de músics, 
el Furgon Oscuro, en Faixedas ens 
interpretarà 5 cançons, amb lletra i 
música d’ell mateix, on anirà des-
granant 5 fets vitals en els nostres 
vides: néixer, créixer, reproduir-se, 
morir i, per què no, ressuscitar. 
En aquest concert també hi haurà 
artistes convidats virtualment com 
Gossos, Adrià Puntí, Miqui Puig, 
Judit Neddermann i Roger de 
Gràcia, interpretant els temes d’en 
Faixedas i la seva banda. Entre 
cançó i cançó, l’actor ens explicarà 
com veu el món i la vida un clown 
del Montseny.

Teatre Comtal 
Dissabte 19 d’octubre, a les 21,30 h
Preu: Anticipada 12 € / taquilla 15 €  Teatre

EL TENOR I LA COBLA
Albert Deprius, tenor i Cobla Ciutat de Girona. 
CASTANYADA TRADICIONAL.
Recull d’una selecció del repertori vocal amb una varietat d’estils i 
temes de gran qualitat: cançons catalanes, àries de sarsueles, lied, 
sardanes. El concert també ofereix altres obres només per a cobla. 

Teatre Comtal 
Dijous 31 d’octubre, a les 21,30 h.
Preu: 6 € Música

LAPÒNIA 
Una obra escrita i dirigida per Cristina Clemente i Marc Angelet
Amb Roger Coma, Meritxell Huertas, Meritxell Calvo i Manel 
Sans. Una comèdia àcida, universal i familiar . 
La Mònica, el Ramon i el seu fill Nil de 5 anys han viatjat a Finlàndia 
per passar el Nadal amb la germana de la Mònica, la Núria, el seu 
company finès i la filla de tots dos de 4 anys. El Nil està il·lusionat 
perquè podrà veure el Pare Noel de veritat. La vetllada entre les 
dues famílies es presenta idíl·lica, però tot s’esguerra quan Martha 

explica a Nil la veritat del Pare Noel. 
Les dues parelles contraposaran 
dues maneres d’educar als fills 
oposades, debatran sobre la veritat 
i la mentida, les tradicions, els 
valors familiars, i sortiran a la llum 
secrets del passat... 

Teatre Comtal 
Dissabte 9 de novembre
a les 19’30 h. 
Preu: 15 € anticipada / 18 € 
taquilla Teatre

ÍNTIMS – Cicle de teatre d’aprop

UN FILL DEL NOSTRE TEMPS
Autor: Ödön von Horvath
Repartiment: Andreu Carandell
Escrita el 1937 des de l’exili 
parisenc, “Un fill del nostre temps” 
conta la història d’un soldat en 
una època de forta crisi amb un 
índex elevadíssim d’atur que es 
va convertir en cultiu propici per 
l’aparició del nazisme.

Teatre Comtal 
Divendres 15 de novembre a les 21 h. 
Preu: 7 € Teatre

LA PETITA CAPMANY – Tanaka teatre
Un homenatge a la dona pionera 
compromesa amb la lluita per la 
igualtat de gènere. Ens agradarà 
compartir amb tu les peripècies 
de la Mª Aurèlia Capmany de 
petita, a qui acompanyarem en 
aquesta aventura fantàstica i 
(re)descobrirem les tradicions 
populars que el seu pare, Aureli Capmany, es va encarregar de 
recollir i dignificar.

Teatre Comtal 
Dia 17 de novembre, a les 12 h.
Preu: 5 € Teatre familiar
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