


Ramón Simó i Joan Alavedra ens conviden a una conferèn-
cia-espectacle sobre la figura de Shakespeare en l’actualitat 
que passa de l’elogi a la crítica, i de la crítica a la reivindicació 
del teatre contemporani a partir de la figura del geni elisabe-
thià que n’és, paradoxalment, un element definitori. El Sha-
kespeare que veurem és un Shakespeare convertit en un dels 
“malvats” més incombustibles de la tragèdia en la que està 
submergida la creació contemporània. Un Shakespeare ido-
latrat, descompost i dòcil que ens ofereix hores d’entreteni-
ment alienat amb la complicitat absoluta, complaent, i sem-
pre molt producyiva dels anomenats creadors, productors i 
mecenes moderns.

A partir de la filosofia, la poesia i la música, dos conferenciants 
de comèdia analitzen la figura de Shakespeare  i la posició de 
la seva obra als nostres teatres contemporanis ... fet que els 
portarà, inevitablement, a la parodia i a la ironia.

Autoria | Direcció

Ramón Simó 

Repartiment

Ramón Simó i Joan Alavedra 

Diumenge 13 | Setembre 
Pl. dels Comediants
20:00 h | 70’

No more Shakespeare
Ramón Simó i Joan Alavedra

  conferència - espectacle
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Gratuït

Presentació 
26a. Temporada



Què faries si tinguessis accés a material classificat que de-
mostrés l’abús, la corrupció, i la il·legalitat tant del govern com 
de grans empreses?
Els protagonistes són els tres grans whistleblowers digitals 
actuals: Julian Assange, Chelsea Manning i Eduard Snowden. 
Els seus actes els han portat a l’exili i la presó.

En escena, veurem a cadascun d’ells en una situació de tan-
cament. Encara que relacionem aquests fets amb la moderna 
era d’Internet, és una historia molt antiga. Que potser aquests 
tres personatges no ens recorden al mite del boig que crida 
la veritat enmig de la plaça pública i, acusat de fals profeta, 
traïdor o heretge, acaba empresonat, assassinat o bandejat?
La revelació, amb un punt de vista humà, tracta també els di-
ferents tipus de censura moderna, la crisi dels mitjans i del pe-
riodisme, la llibertat d’expressió, les formes de control de go-
verns i les noves formes digitals de resistència. Tots els diàlegs,
situacions i documents de l’obra són REALS tot i que semblen 
fruit d’una ficció

Autoria | Direcció

Jorge-Yamam Serrano

Repartiment

Ruben Ametllé, Cristina Gamiz
i Jordi Andujar

Divendres 25 | Setembre 
Teatre Ateneu
21:00 h | 85’

La revelació
TeatrodeCERCA

  teatre documental
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10 €

Espectacle finalista del Premi BBVA de TeatrePremi BBVA i Fundació Antigues Caixes Catalanes



Una família veu capgirada la seva quotidianitat amb els fets polí-
tics que s’esdevenen a Catalunya durant els mesos de setembre 
i octubre de l’any 2017. La Rosa, el Jaume i els seus fills es retro-
baran al menjador de casa seva en cinc ocasions. Cinc “dies des-
prés”, compartiran els dubtes, les preguntes, els anhels i els pa-
timents que els va provocant tot allò que se succeeix als carrers. 
Tots ells aprendran a comprendre els pensaments i les postures 
dels altres, faran tot l’esforç possible per conversar i per enten-
dre’s, i hauran de trobar la manera de perdonar les faltes i de gua-
rir les ferides que els hagin produït tots aquests dies dins d’aquest 
llarg viatge emocional i polític.

“Aquest text del sempre valent Jordi Casanovas proposa una 
mena de versió “premium” de l’experiència teatral. El factor 
diferencial és senzill, en realitat, però poc habitual: els perso-
natges són ficció, però els fets que trasbalsen les seves vides els 
coneixem perfectament perquè també els vam viure. No només 
això: els vam viure fa molt poc temps. Aquest cop no hi ha dis-
tància dramàtica: l’obra ens convida, a través de les converses 
d’una família durant aquella tardor convulsa del 2017, a sub-
mergir-nos en el nostre passat més recent per entendre com 
vam sentir, com ens vam comportar i què vam dir-nos els uns als 
altres”. Ferran Utzet (director)

Autoria | Direcció

Jordi Casanovas  | Ferran Uzet

Repartiment

Miriam Iscla, Marta Ossó,
Abel Folk i Francesc Cuéllar

Dissabte 3 | Octubre
Teatre Ateneu
21:00 h | 80’

Alguns dies d’ahir
Producció Magnetica Management

  drama
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20 €



El Espejo Negro és un vell conegut del públic targarí, moltes 
van ser les Fires de Teatre que van acollir els seus irreverents 
espectacles, però des del 2009, no ens visitaven.

En aquest darrer espectacle s’han superat i gràcies als seus 
30 anys d’experiència han signat un espectacle rodó, fi en les 
formes i gamberro en el fons. Calvente no deixa canya dre-
ta en un muntatge que reivindica la llibertat d’expressió amb 
una factura tècnica impecable.

El públic, com l’innocent Alícia, travessarà el vidre endin-
sant-se en el més profund d’El Espejo Negro: un món fosc 
on regna la llum, on resideixen criatures elegants, irreverents, 
tendres, perverses, solitàries, provocadores, ànimes plenes 
d’humor corrosiu i burleta. Un androgin i extravagant per-
sonatge sortit de les tenebres, ajudat per tres titellaires, ens 
submergirà en un món paral·lel per mostrar-nos, sense pudor, 
els nostres pecats i baixeses. Música, llum, foscor, objectes, 
titelles i actors surten i entren d’un mirall que els atrapa per 
devorar-los sencers, com un gran forat negre. 

Autoria | Direcció

Ángel Calvente

Repartiment

Laín Calvente, Carlos Cuadros y José Vera 
(intèrprets i manipuldors)

Dissabte 24 |Octubre
Teatre Ateneu
21:00 h | 90’

Espejismo
El Espejo Negro

  titelles per a adults
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15 €

Premi al millor espectacle de la Feria de Artes Escénicas 
Palma del Río 2019



La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, l’aventura de la seva 
vida que viurà acompanyada de la seva mare. Trobarà el que 
busca? Kàtia és un espectacle de teatre visual que ens parla 
de la necessitat de retrobar-nos amb les nostres arrels.

Kàtia ens parla de voler saber, de la necessitat de trobar els 
nostres orígens, de la voluntat de recordar i entendre d’on 
venim. És la història d’una mare i una filla que emprenen un 
viatge per mirar de respondre les preguntes que es
planteja la petita. Aquest espectacle parla de l’adopció, dels 
interrogants que desperta, dels neguits que motiva, i ho fa a 
través d’una història plena de joc i aventura a la recerca d’un 
objecte ben quotidià: una foto.

La companyia del Teatre Nu és un col·lectiu de professionals 
amb vint anys de trajectòria, han creat dinou muntatges amb 
els quals han realitzat més de dues mil funcions. Creuen en el 
teatre com un art comunitari, en què la suma de talents indivi-
duals fa créixer cada nou projecte.

Autoria | Direcció

Víctor Borràs

Repartiment

Montse Pelfort i Maria Berenguer

Diumenge 25 | Octubre
Teatre Ateneu
21:00 h | 50’

Kàtia
Teatre

  teatre familiar
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5 €

Premis Xarxa Alcover de la Mostra de teatre infantil i
juvenil d’Igualada 2018.



MiraMiró és un espectacle de dansa i animació amb video per 
als més petits, que neix de l’univers de Joan Miró. L’obra s’em-
marca en una selecció de la seva obra gràfica. Els vius colors, 
les formes geomètriques i l’aparent “totipotència” de les fi-
gures i personatges estimulen la fantasia, deixant entreveure 
que tot és possible. De forma màgica les pintures es tornen 
vives i ens transporten a un univers imaginari. L’aventura d’un 
viatge al cosmos plena de descobriments i sorpreses. MiraMi-
ró vol contribuir  amb el seu granet d’arena a canviar el món 
per millorar-lo, fomentant la fantasia i la curiositat dels més 
petits, a l’hora que tracta valors com l’amistat i l’acceptació de 
la diferència. 

La Companyia Baal Dansa té una fresca i peculiar mirada de 
la dansa, deslligant-se de convencionalismes per articular el 
seu propi llenguatge i investigar com establir nous diàlegs 
amb el públic i la tecnologia.

Autoria | Direcció

Aina Pascual, Catalina Carrasco i Gaspar Morey
| Catalina Carrasco

Repartiment

Aina Pascual, Catalina Carrasco
i Gaspar Morey

Diumenge 8 | Novembre
Teatre Ateneu
21:00 h | 45’

MiraMiró
Cia. de dansa Baal

  dansa familiar
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5 €
Taller 



Monroe/ Lamarr (Still Life) relata una trobada entre l’actriu 
i inventora Hedy Lamarr i la també actriu Marilyn Monroe (el 
dia abans de la seva mort).

L’obra, que juga amb dues temporalitats (1962 i 1966), es basa 
en fets històrics a l’hora de relatar una tensa i emotiva con-
frontació entre dues dones marcades per la pressió de la ce-
lebritat i el pas del temps. Durant la seva singular “batalla de 
reines”, es desgranen temàtiques universals com ara la fragi-
litat de la fama, el pas irreversible dels anys, la caducitat de la 
bellesa, les manipulacions del poder, l’absurditat de la guerra 
o la submissió de la dona, especialment als anys seixanta i al 
món del cinema.

Autoria | Direcció

Carles Batlle | Sergi Belbel

Repartiment

Laura Conejero,
Elisabeth Casanovas,
David Vert i Eloi Sánchez

Dissabte 14 | Novembre
Teatre Ateneu
21:00 h | 100’

Monroe Lamarr
Producció Velvet Event
i Teatre Nacional de Catalunya

  comèdia dramàtica
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20 €

Premi Frederic Roda de Teatre 2018 de la Diputació de 
Barcelona



El 28 de març de 2005 la vida del cirurgià Marcos Hourmann 
va canviar per sempre. De matinada, una pacient de més de 
80 anys va arribar al servei d’urgències de l’hospital on treba-
llava. Sotmesa a un gran patiment físic, el pronòstic només li 
donava unes hores d’esperança de vida.
La pacient i la seva filla li van demanar que acabés definiti-
vament amb el seu patiment. Marcos, saltant-se tot protocol 
mèdic, li va injectar 50 mg de clorur de potassi a la vena. Va 
morir als pocs minuts. I Hourmann va fer quelcom que mai no 
havia fet ningú en aquest país: va deixar escrit a l’informe què 
havia passat.
Pocs mesos després, Marcos rebia una notificació del jutjat: 
estava acusat d’homicidi. La família mai no el va denunciar, 
però sí l’hospital. Per aquella decisió podia passar fins a 10 
anys a la presó.
És l’eutanàsia un assassinat? És ètica? És just tractar a Marcos 
d’assassí? Aquestes preguntes es plantegen a l’escenari, on el 
propi Marcos explica la seva història.

Dissabte 28 | Novembre
Teatre Ateneu
21:00 h | 80’

Celebraré mi muerte
Producciones del Barrio

  teatre documental
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15 €

Autoria | Direcció

Marcos Hourmann, Alberto San Juan 
i Víctor Morilla

| Alberto Sanjuan  i Víctor Morilla

Repartiment

Marcos Hourmann



En un moment on predominen les desavinences, les crítiques 
desmesurades, l’enveja i la rancúnia, Dagoll Dagom, la Brutal 
i T de Teatre trenquen una llança per demostrar que unir es-
forços és el millor camí per aconseguir avançar d’una manera 
creativa i renovada. I ho fan a partir de relats d’Empar Moliner, 
adaptats al teatre per ella mateixa.

Històries esbojarrades i contradictòries que fascinen per la 
seva singularitat, protagonitzades per personatges no gens 
carismàtics, no gens agraciats i potser una mica còmics: un 
grup feminista que organitza una xerrada contra la discrimi-
nació, un home que s’enfada amb el seu nòvio després de so-
miar que l’enxampa al llit amb un altre o una parella que assis-
teix al curset obligatori per pares adoptius. Són retrats, entre 
còmics i amargs, de la vida moderna, escrits amb un estil tan 
rigorós com desvergonyit que la crítica ha qualificat de “tur-
bulent, descarat i ple d’enginy”.

Autoria | Direcció

Empar Moliner | David Selvas

Repartiment

David Bagés,Mamen Duch, Mercè 
Martínez, Marta Pérez, Carme Pla, 
Àgata Roca i Ernest Villegas

Dissabte 12 | Desembre
Teatre Ateneu
21:00 h | 110’

T’estimo si he begut
Coproducció de Dagoll Dagom,
La Brutal i T de Teatre

  comèdia musical
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28 €



Kevin

Aquest  és el quart disc en solitari d’aquest membre d’Anímic, 
un disc que mira de reüll al soul més ‘easy-loving’. En l’univers 
Palau les preguntes mai no tenen una resposta clara i no serà 
diferent en aquesta ocasió, però és evident que estem davant 
de l’obra més romàntica i colorista de l’artista, en què el tu i 
el jo que sempre protagonitzen les seves lletres i es conver-
teixen en un micro univers on cada punt de vista esdevé una 
possible nova dimensió. 

Energia fosca

Sabem que l’expansió accelerada de l’univers no s’explica-
ria sense la presència d’una misteriosa energia fosca, que ha 
d’existir però que ningú ha pogut percebre mai. El Petit de Cal 
Eril se suma a aquesta hipòtesi amb un nou recull de cançons 
que travessen el cosmos per generar al seu voltant una força 
gravitacional imparable. L’impacte de la radiació ultraviolada 
en la matèria obscura va acabar marcant el singular caràcter 
del disc, on s’alternen moments de màxima luminància amb 
atmosferes inquietants.

Fitxa artística

Ferran Palau
veu
Jordi Matas
guitarra i teclats
Dani Comas
baix
Joan Pons 
bateria

Joan Pons
veu i guitarra
Artur Tort
teclats
Ildefons Alonso
bateria
Jordi Matas
guitarra de dotze cordes i teclats
Dani Comas
baix

Divendres 16 | Octubre
Teatre Ateneu
21:00 h 



Organitza:


