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COMPTE,
AQUÍ ES FAN 

OBRES!



El teatre de la Costa Brava Sud és un 
espai imaginari fruit de la unió dels te-
atres públics de Blanes i de Lloret de 
Mar. Aquest espai neix amb la voluntat 
de trobar respostes als paradigmes de 

la nostra societat actual.
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ESCENA  
LOCAL

MÚSICA

8 de gener

BLANES

Diumenge

Teatre de Blanes

Preu: 5€
Durada: 120min

Intèrprets: Carles Rovira (piano), Sara Buj (baix), Xavier Privat (ba-
teria), Vicenç Gironès (clarinet i saxo alt), Fernando Floria (saxo alt), 
Joaquim Hostench (saxo tenor), Albert Ponsdomènech (saxo tenor), 
Antoni Marès (trompeta), Alfons Casellas (trompeta), Gaspar Brunet 
(trombó), Salvador Basart (trombó), Rafel Puig (trombó), Mila Kuz-
menko (vocal), Gonzalo Lobato (vocal).

19.00h

CONCERT DE CAP D’ANY
La VBella Banda
La VBella Banda torna amb el tradicional Concert de Cap 
d’Any. El XIIIè concert que oferim a la vila amb peces de jazz, 
swing, rock... i una mica de nadales. 

Després d’un petit parèntesi temporal, degut a les circum-
stàncies, tornem oferint un conjunt de peces instrumentals i 
cantades alternades que voldríem que serveixin per tenir una 
bona entrada d’any. 

Un petit recorregut musical pel segle XX en un concert en 
dues parts d’uns 45 minuts de durada que ens portaran a es-
coltar peces clàssiques de big band tipus Glenn Miller a peces 
orquestrades i cantades en format swing i acabarem amb al-
gunes petites peces nadalenques a ritme singular.

ESCENA  
FAMILIAR

TEATRE · TITELLES

15 de gener

BLANES

Diumenge

Teatre de Blanes

Preu: 7€
Durada: 60min

17.30h

LES PIRATES DE  
TERRA ENDINS 
Cia. Poca Cosa Teatre
Han existit realment dones Pirates?

Aquesta és la pregunta que es fan dues germanes de de terres 
de secà quan descobreixen un misteriós bagul que les portarà a 
recórrer un llarg viatge per anar a veure el mar.

Pel camí aniran coneixent la història de Blanca Martingales, la 
Reina dels Pirates, i la seva extraordinària vida.

La Marina i l’Ona aniran a l’abordatge d’aventures, però… seran 
capaces de trobar algun tresor inesperat?

6 7



ESCENA  
PROFESSIONAL

CINEMA · DRAMA

19 de gener

BLANES

Dijous

Teatre de Blanes

Preu: 4€
Durada: 106min

20.00h

42 SEGUNDOS
Cicle Gaudí
A pocs mesos de les olimpíades de Barcelona 92, la selecció 
espanyola de waterpolo té tots els números per passar sense 
pena ni glòria. No estan preparats i necessiten un cop d’efecte 
si no volen fer el ridícul jugant a la seva pròpia casa. Aquest 
revulsiu arriba en forma de nou entrenador amb fama de dur 
i tècniques de treball més que qüestionables. Per si fos poc, la 
selecció compta amb dos líders enfrontats per la seva manera 
d’entendre l’esport: Manel Estiarte i Pedro García Aguado. Però 
gràcies a un esforç sobrehumà, al treball en equip i al recol-
zament de tot un país, demostraran al món sencer que es pot 
arribar més enllà del que mai van imaginar.

Basada en fets reals.

Guió: Carlos Franco · Direcció: Àlex Murrull, Dani de la Orden · 
Intèrprets: Álvaro Cervantes, Jaime Lorente, Tarik Filipovic, Cristian 
Valencia, Germán Alcarazu, Alex Maruny, Artur Busquets, Pep 
Ambròs, Santos Adrián, Marc Bonnin. 

ESCENA  
PROFESSIONAL

CIRC · TEATRE

28 de gener

LLORET

Dissabte

Teatre de Lloret

Preu: 16€
Durada: 90min
Idioma: català  

i castellà
Edat: tots els 

públics

20.00h

Basat en l’obra de Luis Vélez de Guevara
Dramatúrgia: Juan Mayorga · Direcció: Ester Nadal · Repartiment: 
Jordi Martinez, Joan Arqué, Roger Julià, Mauro Paganini, Piero 
Steiner i Xavi Lozano

EL DIABLO COJUELO
Rhum&Cia

Els pallassos de Rhum els encarreguen fer un clàssic i s’ho pre-
nen com una gran ocasió. No volen que els seus nets els hi di-
guin “El meu avi va començar pallasso i d’allà no va passar”. 
Volen que els diguin: “El meu avi va començar pallasso, però 
es va esforçar i va acabar fent clàssics, que són la cultura, la 
dignitat i el futur”. Escullen El diablo cojuelo de Luis Vélez de 
Guevara, que porta el subtítol Novela de la otra vida traducida 
a esta. Així és com comença a enredar-se –o, més aviat, a ren-
yir- dues trames: la de la boja obra de Vélez –tractada amb molt 
respecte i amb alguna llibertat- i la d’una companyia sempre a 
punt de fracassar – a l’estil pallasso- en el seu esforç per por-
tar-la a escena.

I així és com personatges del segle XVII i pallassos del XXI viat-
gen per les terres i els aires d’una Espanya esperpèntica.

UNA COMPANYIA DE PALLASSOS DEL SEGLE XXI POSA 
EN ESCENA UNA VERSIÓ MOLT LLIURE D’UNA OBRA 
DEL SEGLE XVII.

Una coproducció de la Compañía Nacional de Teatro Clásico i Velvet Events. Amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Tiana i el Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet.8 9



ESCENA  
FAMILIAR

TEATRE MUSICAL

29 de gener

BLANES

Diumenge

Teatre de Blanes

Preu: 7€
Durada: 60min

17.30h

LA RATETA PRESUMIDA 
CENTRE ESTÈTIC 
T-Gràcia
Rateta, rateta, tu que ets tant boniqueta, et voldries casar 
amb mi?.

Aquesta és la pregunta que haurà de sentir molts cops en un 
sol dia, una rateta esteticien de barri, on sembla que tothom 
s’ha posat d’acord i només tinguin ulls per a la nostre prota-
gonista.

Aconseguirà algun d’aquets pretendents conquistar a la nos-
tre esteticien, que per un dia tindrà que estar més preocupa-
da per tota aquesta colla de pretendents que per les seves 
clientes?

ESCENA  
PROFESSIONAL

COMÈDIA

3 de febrer

LLORET

Divendres

Teatre de Lloret

Preu: 18€
Durada: 75min
Idioma: català

Edat: recomanat 
per a +14 anys

20.00h

TRAVY
De Pau Matas i Oriol Pla

No és gaire habitual trobar una obra de teatre on totes les crí-
tiques siguin excel·lents. I Travy n’és un exemple. Només cal 
mirar el portal Recomana.cat per veure com tres crítics coin-
cideixen en atorgar-li la puntuació màxima de 10. Sin palabras 
o Senzillament magistral són alguns dels comentaris que recull 
la primera obra com a director d’Oriol Pla, reconegut actor de 
teatre (La calavera de Connemara), cinema (Incerta glòria) o 
televisió (Merlí).

I què vol dir Travy? Les notes de producció ho expliquen. Travy 
és un homenatge a la pròpia família Pla-Solina (de nom artístic 
“la Família Travy”) i un (des)encontre entre dues corrents tea-
trals. Exposa dues generacions i dos moments vitals; els que 
ja veuen el final del camí sense por i els que veuen el princi-
pi del mateix amb pànic. Tot plegat dona peu a “un espectacle 
d’aquells que tothom hauria de veure i viure, almenys, una ve-
gada a la vida”. Un muntatge deliciós!

UNA TROBADA FAMILIAR, ATÍPICA, HILARANT  
I ALHORA COMMOVEDORA.

Dramatúrgia: Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina · Direcció: Oriol Pla 
Solina · Intèrprets: Diana Pla, Oriol Pla, Quimet Pla i Núria Solina · 
Escenografia i vestuari: Sílvia Delagneau · Il·lumninació: Lluís Martí · 
So: Pau Matas · Dramaturgista: Jordi Oriol
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ESCENA  
PROFESSIONAL

COMÈDIA

4 de febrer

BLANES

Dissabte

Teatre de Blanes

Preu: 15€
Durada: 80min

21.00h

UN TAL SHAKESPEARE
Marcel Tomàs & Cascai

Autoria: Marcel Tomàs Ribas i Susana Lloret Giralt
Direcció: Marcel Tomàs Ribas i Susana Lloret Giralt
Intèrprets: Marcel Tomàs Ribas i Toni Escribano Grau 

Si ets un personatge Shakesperià mil maneres de morir tin-
dràs, herois, malvats, traïdors, reis i enamorats a parts iguals. 
Vides creuades i aventures tan reals i tan actuals que no deixen 
indiferent a ningú. Marcel Tomàs passa pel sedàs del seu par-
ticular univers creatiu alguns dels icones del gran dramaturg, 
els fa viatjar als temps moderns al servei d’un show hilarant.

LLORET 
ESPAI OFF

TEATRE

10 de febrer

LLORET

Divendres

Restaurant El Trull

Preu: 10€
Durada: 85min
Idioma: català i 

castellà 
Edat: recomanat per 

a +18 anys

20.00h

UN SEGUNDO  
BAJO LA ARENA
Col·lectiu Desasosiego

Un segundo bajo la arena és un espectacle que mescla teatre 
i música en directe a partir de l’argument de Bodas de sangre 
de Federico García Lorca. El Col·lectiu Desasosiego plantegen 
una experiència on el públic es converteix en un nou convidat 
que permet reprendre la celebració interrompuda i concloure 
el ritual. Es desdibuixen les línies que separen públic i intèr-
prets, de manera que totes seiem a les taules d’aquest ban-
quet nupcial, xerrem, brindem, i compartim un vespre.

EL PÚBLIC ES POSA CÒMODE I GAUDEIX DE L’AMBIENT 
DEL QUE PODRIA HAVER ESTAT UN BANQUET NUPCIAL.

Idea: Col·lectiu Desasosiego · Dramatúrgia: Alex Solsona, Carla Coll i 
Federico García Lorca · Interpretació: Carla Coll, Camille Latron, Pol 
Toro i Gaspar Corts · Coproducció: Suport a la creació de Fira Tàrrega 
· Amb el suport de: Festival Z, Ajuntament de Girona, Ajuntament de 
Figueres, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Nau 
Ivanow · Agraïments: Alicia Sáez, Jordi Duran, Paula Vilatje, Nicolás 
Arce, María de los Reyes Vallejo

Premi Moritz de FiraTàrrega a la millor estrena de carrer 2022

Després de la funció, queda’t a sopar al restau-
rant amb el MENÚ TEATRE.  
(Plaça Nacions Unides, 1, 17310 Canyelles) 
Reserves: www.eltrullrestaurant.com
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ESCENA  
FAMILIAR

MÀGIA

12 de febrer

BLANES

Diumenge

Teatre de Blanes

Preu: 7€
Durada: 50min

17.30h

MAGIC HALL
Jordi Quimera
Has vist mai un mag que no amagui res? Un escenari nuu, sense 
cortinatges, és l’espai idoni per presentar les millors il·lusions. 
Amb un doble fil conductor, Jordi Quimera, ens acompanya en 
un viatge per la història de la màgia, descobrint els valors que 
s’amaguen darrere d’ella; i al mateix temps, ell mateix realitza 
el seu propi viatge, des dels seus inicis i a allò que la màgia ha 
significat en la seva vida. Un espectacle sincer i màgic.

ESCENA  
PROFESSIONAL

CINEMA · DRAMA

16 de febrer

BLANES

Dijous

Teatre de Blanes

Preu: 4€
Durada: 120min

20.00h

UN AÑO, UNA NOCHE
Cicle Gaudí
Ramón i Céline són una jove parella que es troba en el local Ba-
taclan de París la nit del 13 de novembre de 2015. Durant l’assalt 
terrorista, tots dos aconsegueixen, cadascú pel seu costat, en-
trar al camerino dels músics i refugiar-se allà. Al sortir ja no són 
els mateixos. I no saben si ho podran tornar a ser ..

Adaptació cinematogràfica basada en el llibre ‘Paz, amor y Dea-
th metal’, de Ramón González, supervivent de l’atemptat terro-
rista en la sala de concerts Bataclan de París. (FILMAFFINITY).

Guió: Isa Campo, Isaki Lacuesta, Fran Araújo.
Direcció: Isaki Lacuesta
Intèrprets: Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez, 
Alba Guilera, Natalia de Molina, C. Tangana, Enric Auquer, Blanca 
Apilánez, Bruno Todeschini, Sophie Broustal

1514



ESCENA  
PROFESSIONAL

MÚSICA

17 de febrer

BLANES

Divendres

Teatre de Blanes

Preu: 5€
Durada: 55min

21.00h

LUÍS RELUCIO
La Promesa

Autoria: Luís Relucio
Intèrpret: Luís Relucio

Luís Relucio presenta su nuevo trabajo en formato de concier-
to. Un espectáculo con piano de cola y una iluminación inti-
mista. El pianista interviene también haciendo  comentarios 
sobre sus obras, las emociones y de qué forma la música sirve 
como  conexión emocional.

ESCENA  
LOCAL

MÚSICA

24 de febrer

LLORET

Divendres

Teatre de Lloret

Preu: 8€ 
Edat: tots els 

públics

20.00h

UAP 23 PODER 
Associació UAP, eduquem per la pau

La UAP! fa 15 anys que treballa per difondre els valors de la 
pau a través de la música i el teatre en els instituts de les co-
marques gironines. Al llarg d’aquest temps, el projecte educa-
tiu ha produït espectacles, interpretats sempre per alumnes 
de secundària, sobre l’holocaust, els refugiats, l’assetjament 
escolar o la crisi climàtica. I, en l’edició d’enguany, titulada Po-
der, moltes de les idees plantejades en les últimes actuacions 
es concentren en una única obra. L’espectacle d’aquest any, 
doncs, presenta quatre històries independents però relaciona-
des entre sí, que tracten diferents perspectives de la idea de 
poder, des de la dominació del poder religiós, militar o polític, 
fins al poder dels joves per canviar l’ordre establert del món.

LA UAP FA 15 ANYS!

Els Instituts participants al projecte de Lloret: Institut de Caldes de 
Malavella, Institut Font del Ferro, Institut Ramon Coll i Rodés, Institut 
Rocagrossa, Institut S’Agulla, Institut Sant Elm, Institut Sant Quirze, 
Institut Serrallarga, Institut Teresa Pàmies

Activitat organitzada pel Departament 
d’Educació de l’Ajuntament de Lloret 
en el marc dels actes de la Capital de la 
Cultura Catalana.

16 17



Categoria Amateur:
1 sessió – 8,00€
2 sessions – 14,00€
3 sessions – 20,00€
4 sessions – 25,00€

Categoria Pre Professional:
25,00€ (inclou l’entrada a la 
Gran Gala de Dansa)

ESCENA  
LOCAL

DANSA

24 de febrer

25 de febrer

26 de febrer

BLANES

Divendres

Dissabte

Diumenge

Teatre de Blanes

Preu: a partir de 8€

de 9h a 22h

de 9h a 22h

de 9h a 18h

CONCURS DANSA VILA DE 
BLANES 2023 · VI EDICIÓ
Associació de Dansa Élancé
El concurs de dansa Vila de Blanes, organitzat per l’Associa-
ció de dansa Élancé amb el suport de l’Ajuntament de Blanes, 
està obert al públic general i té com a finalitat fomentar dan-
sa, i oferir la oportunitat a les escoles i als seus professors de 
donar a conèixer el seu treball, així com facilitar l’apropament 
entre les diferents escoles.

El concurs consta de dues parts: una de totalment amateur i 
una per a alumnes que treballen amb un objectiu professio-
nal. Èlancé assignarà un jurat especialitzat en cada estil per 
assegurar una valoració totalment professional.

ESCENA  
LOCAL

DANSA

26 de febrer

BLANES

Diumenge

Teatre de Blanes

Preu: 15€
Durada: 180min

19.00h

GRAN GALA DE DANSA
Associació de Dansa Élancé
Gran Gala de Dansa Vila de Blanes, organitzada per l’Associa-
ció de dansa Élancé amb el suport de l’Ajuntament de Blanes 
a benefici de Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer.

Espectacle de cloenda del Concurs de Dansa Vila de Blanes 
amb la participació de ballarins professionals de les millors 
companyies de Dansa de Catalunya acompanyats pels balla-
rins mes destacat del concurs de Dansa Vila de Blanes selec-
cionats pel jurat.
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ESCENA  
PROFESSIONAL

DANSA

3 de març

LLORET

Divendres

Teatre de Lloret

Preu: 14€ 
Durada: 50min

Edat: recomanat 
per a +5 anys

20.00h

INA
Paloma Hurtado i Daniel Morales 
(Illes Canàries)

INA és una peça de dansa contemporània que gira al voltant 
del concepte de la llum, aquella llum que ens alimenta i ens 
iguala, que ens assimila a la resta d’humans i a la naturalesa. 
INA és un viatge en el temps i l’espai, un espectacle meravellós 
que t’atrau des del primer moment.

ESPECTACLE QUE POSA EL FOCUS EN EL CONCEPTE 
DE LA LLUM, AQUELLA LLUM QUE NO VEIEM PERÒ QUE 
BRILLA AMB INTENSITAT A DINS DE TOTS NOSALTRES.  

Creació: Paloma Hurtado, Daniel Morales, Alfredo Díez-Umpierrez · In-
terpretació: Paloma Hurtado, Daniel Morales · Disseny d’il·luminació: 
Alfredo Díez-Umpierrez · Disseny de rigging i aeris: Luca L. Sala · Dis-
seny de maquillatge: Raycostudio · Fotografia: Luca L. Sala · Teaser: 
Sergio Méndez · Disseny gràfic: Alfredo Díez-Umpierrez
Amb la col·laboració de: Espacio La Granja, Teatro El Sauzal, Teatro 
Victoria · Amb el suport de: Instituto Canario de Desarrollo Cultural 
(Gobierno de Canarias), Danza a Escena

El dijous 2 de març de 19:00-21:00 Taller de 
dansa contemporània amb Paloma Hurtado. Les 

claus per gaudir de l’espectacle INA. Acosta-
ment al cos sensitiu-poètic a l’espectacle INA. 

Inscripcions: teatredelloret@lloret.cat 
Aforament limitat

ESCENA  
LOCAL

COMÈDIA

25 de febrer

26 de febrer

LLORET

Dissabte 

Diumenge

Casal de l’Obrera

Preu: 7€
Edat: tots els 

públics

18.00h

21.00h

BAR BODEGA CAN PEPITU
Casal de l’Obrera
Comèdia de situació en un acte. Fresca i actual.

El Bar Bodega Can Pepitu és el centre de trobada de la gent del 
barri, on les situacions esbojarrades fan els dies més divertits.

Vine a comprovar-ho!

Venda d’entrades: A El Puntet, a entrapolis.com  
i a taquilla el dia de la representació.
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ESCENA  
FAMILIAR

TITELLES

5 de març

LLORET

Diumenge

Teatre de Lloret

Preu: 1 entrada 8€, amb 
la compra de 4 entra-

des, 6€ cadascuna.
Durada: 50min

Idioma: sense text
Edat: recomanat per a 

+5 anys

12.00h

LAS COTTON
Cia. Anita Maravillas (País Basc)

Deixant enrere els perills del seu poble natal, la família Cotton 
es dirigeix a la ciutat a la cerca de noves vides i oportunitats. 
Entre les teulades i els llums de la ciutat, entre les teles, els 
fils i les màquines de la fàbrica, la mare i les seves dues fi-
lles viuran noves aventures i perills desconeguts. Però, aquest 
cop, no estan soles i desitjaran ser felices amb totes les seves 
forces.

Un cop més, el teatre de titelles ens permet crear un imaginari, 
una estètica i uns codis que ens ajuden a explicar conceptes 
“adults” al públic més petit.

PERQUÈ LES HISTÒRIES VIATGEN A TRAVÉS DE LES 
EMOCIONS I LES EMOCIONS NO TENEN EDAT.

Idea original: Miren Larrea · Direcció: Iván Alonso · Intèrprets: Miren 
Larrea i Valentina Raposo/Maren Basterretxea

PREMI FETEN 2021 A MILLOR ESPECTACLE DE TITELLES

ESCENA  
FAMILIAR

PALLASSOS

5 de març

BLANES

Diumenge

Teatre de Blanes

Preu: 7€
Durada: 55min

17.30h

PETIT UNIVERS
Marcel Gros

Donant corda als records apareix el fil d’una història, un “Pe-
tit Univers” que el protagonista tenia sota del barret. Fent un 
viatge a la infància quan en Marcel era “El Petit de Cal Cordes” 
explica la història de “La Pilota més grossa del món”. Barrejant 
somnis, records i imaginacions confecciona l’espectacle en viu i 
en directe com si es tractés d’un llibre il·lustrat.

Tots som igual de diferents, tots portem a dins un “Petit Uni-
vers”… som pols dels estels! Quan vull saber qui soc, en lloc de 
mirar al mirall… miro per la finestra.

ESPECTACLE INCLÒS EN LA SETMANA 
DELS FEMINISMES DE LLORET, 
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA: 
SOM EL QUE DEFENSEM.
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ESCENA  
PROFESSIONAL

MONÒLEG · HUMOR

7 de març

LLORET

Dimarts

Teatre de Lloret

Preu: 5€ 
Durada: 90min
Idioma: català

Edat: recomanat per 
a +18 anys

20.00h

CURVY
Amb Eva Cabezas

Creació, direcció i interpretació: Eva Cabezas
ESPECTACLE NOMINAT A LA CATEGORIA DE MILLOR MONÒLEG EN 
ES PREMIS DE TEATRE BARCELONA 2019

Reivindicar a la dona amb corbes i trencar amb els cànons de 
bellesa establerts. Aquest és el propòsit de CURVY, un monòleg 
de la humorista de Lloret, Eva Cabezas. Un espectacle que for-
ma part de la setmana dels feminismes dins dels actes de la 
Capital de la Cultura Catalana 2023.

Durant més d’una hora i fidel al seu estil clar i directe, Cabezas 
ens parlarà de la pressió estètica que exerceix aquesta societat 
a les dones com ella, a la trentena i una miqueta més, que se-
gueix soltera, té despeses i, sobretot, supera la talla estàndard. 
Amb el seu humor elegant però afilat, desmuntarà etiquetes, 
divertint i conscienciant al públic a parts iguals.

UN SHOW D’HUMOR DE L’ACTRIU DE LLORET QUE 
BUSCA L’ACCEPTACIÓ DELS COMPLEXES I RESSALTAR 
ALLÒ POSITIU DE LA DIVERSITAT DE TALLES, COSSOS 
I ESTILS.

ESCENA  
PROFESSIONAL

TEATRE

10 de març

BLANES

Divendres

Teatre de Blanes

Preu: 18€
Durada: 75min

21.00h

NI RASTRE DE QUI VAM SER
Fel Faixedas

Autoria: Fel Faixedas i Carles Xuriguera
Direcció: Robert Molist
Intèrprets: Fel Faixedas i Carles Xuriguera 

Amb la pandèmia els teatres han quedat buits. El govern ne-
cessita personal autònom per cobrir les places de vigilant 
d’escenari qualificat. Una nova professió que es va crear quan 
aparegué la llei orgànica Cultura/21 i la necessitat de tenir els 
escenaris lluny de l’abast d’artistes, activistes, comediants i 
gent de l’antiga cultura en general. El vigilant d’escenaris qua-
lificat procura que no passi res. Mai. Tal com mana la llei.

En Caralt i l’Hostench són dos treballadors d’una empresa de 
vigilants d’escenari qualificats. Passen les hores de la seva fei-
na omplint la buidor d’un teatre mort. Viuen un present de

desesperança i projecten un futur d’una lluminositat més que 
improbable. Persegueixen l’ombra gairebé difusa que una ve-
gada, fa molt temps, ells mateixos van aconseguir projectar.

I així els veiem, un dia com avui, quan un error fa que el teatre 
sigui ple o gairebé.

ESPECTACLE INCLÒS EN LA SETMANA 
DELS FEMINISMES DE LLORET, 
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA: 
SOM EL QUE DEFENSEM.
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ESCENA  
PROFESSIONAL

TEATRE

12 de març

LLORET

Diumenge

Teatre de Lloret

Preu: gratuït amb 
invitació fins a com-

pletar aforament.
Durada: 50min
Idioma: català i 

castellà
Edat: recomanat per 

a +7 anys

12.00h

COMANDO SEÑORAS
Ritos de amor y guerra

En un raconet de l’imaginari col·lectiu, resideix la Senyora per 
antonomàsia. La que té el secret millor guardat del brou de 
Nadal. La que et cura el refredat amb una sopa de farigola. 
La que et treu la tanda al supermercat, controla les millors 
ofertes, et cuida, et cuina, t’acompanya…

La que calla o la que han fet callar. La construïda a partir 
d’una imatge que poques vegades es correspon a la realitat: 
la mala bruixa, la mala sogra, l’alcavota, la xafardera, la vídua, 
la madrastra…

La Senyora és l’ombra de la qual no en saps res. Ara totes 
aquestes “senyores” han decidit apropiar-se de la seva 
història i organitzar-se. N’hi ha moltes i estan a per tot arreu. 
Han sortit d’aquell racó i han desplegat la seva grandesa. Són 
un comando. Són bèsties. Són bruixes. I estan en guerra.

LES SENYORES HAN DECIDIT APROPIAR-SE DE LA SEVA 
HISTÒRIA I ORGANITZAR-SE. SÓN UN COMANDO. SÓN 
BÈSTIES. SÓN BRUIXES. ESTAN EN GUERRA.

Espectacle de creació col·lectiva · Projecte en col.laboració amb 
La Bonne, amb el suport de l’Icub i Osic · Direcció: Alicia Reyero · 
Interpretació: Gisela Arnao, Gemma Charines, Ana Chinchilla, Rosa 
Devesa, Laia Falp, Adriana Feito, Montse Folgado, Aura Foguet, Joana 
Herance, Maribel Martín, Ilona Muñoz, Alicia Reyero, Carla Ricart, 
Núria Salvadó, Elena Sandell, Cristina Serrat, Nina Uyà. · Assessoria de 
moviment: Ariadna Peya

ESCENA  
LOCAL

ENTREGA DE PREMIS

12 de març

BLANES

Diumenge

Teatre de Blanes

Preu: entrada 
gratuïta 

Durada: 60min

12.00h

PREMIS RECVLL
Lliurament de premis
Acte públic de lliurament dels premis Recvull 2023, en les se-
güents categories:

Narració – Joaquim Ruyra,  Poesia – Benet Ribas, Periodisme – 
Salvador Reynaldos, Retrat Literari – Rafael Cornellà – Joaquim 
Abril, Teatre – Josep Ametller i Cançó en Català.

Des del 1965 concedeix els premis literaris Recvll —Joaquim 
Ruyra de Narrativa, Benet Ribas de Poesia, Josep Ametller de 
Teatre, Rafel Cornella—Joaquim Abril de Retrat Literari i Salva-
dor Reynaldos de Periodisme—, amb què han estat guardonats, 
entre d’altres, Montserrat Roig (1967), Joan Vergés (1986), An-
dreu Carranza (1991) i Josep-Francesc Delgado (2002). L’any 
2020, amb motiu del centenari de la revista, la Generalitat de 
Catalunya atorgà la Creu de Sant Jordi a l’Associació Recvll de 
Blanes, que publica la revista i convoca els premis.

ESPECTACLE INCLÒS EN LA SETMANA 
DELS FEMINISMES DE LLORET, 

CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA: 
SOM EL QUE DEFENSEM.

Un cop acabi l’espectacle us convidem al 
tradicional vermut del 8 de març a càrrec 
de l’Associació de Dones L’Aurora.
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ESCENA  
PROFESSIONAL

CIRC

18 de març

LLORET

Dissabte

Teatre de Lloret

Preu: 14€ 
Durada: 75min

Idioma: català i 
castellà

Edat: recomanat per 
a +4 anys

20.30h

SAVE THE TEMAZO
Col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C. (València)

Save the temazo entra als teatres per continuar amb la seva 
tasca de recerca i divulgació del món de la música a través 
del circ. Projeccions en directe, un espectacular disseny d’il·lu-
minació i molt d’humor! Una experiència visual única que et 
canviarà la percepció de la realitat.  

Fa quatre anys, naixia a València el col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C. La 
seva intenció era reivindicar «el llegat dels temazos des de la 
varietat de gèneres», a través d’una ONG internacional dedica-
da a investigar les connexions musicals i sonores que hi ha al 
món i la seva influència a nivell social, cultural i artístic. Així va 
néixer Save the temazo, un espectacle que ha girat per diver-
ses ciutats causant furor entre el públic i que ara arriba a Llo-
ret en la seva versió indoor. Pura diversió al pati de butaques!

PURA DIVERSIÓ AL PATI DE BUTAQUES!

Creació: Gonzalo Santamaria, Marilén Ribot, Raül García, Suso 
Imbernón, Matías Marré · Direcció: Jimena Cavalleti i Col·lectiu 
F.R.E.N.E.T.I.C · Coreografia: Matías Marré Medina ·  Intèrprets: Marilén 
Ribot, Juan Carlos Margallo, Suso Imbernón, Matías Marré, Gonzalo 
Santamaria · Producció: Col·lectiu F.R.E.N.E.T.I.C, Institut Valencià de 
Cultura, Ajuntament de València · Col·laboracions: Auditori Alcudia, 
Teatre Auditori Manacor, Teatre Principal Palma

ESCENA  
PROFESSIONAL

CINEMA · DRAMA

16 de març

BLANES

Dijous

Teatre de Blanes

Preu: 4€
Durada: 116min

20.00h

SURO
Cicle Gaudí
L’Helena i l’Iván es proposen construir una nova vida en els bos-
cos d’alzines sureres, però els seus diferents punts de vista a 
prop de com han de viure a la terra emergeixen, desafiant el seu 
futur com a parella.

Guió: Mikel Gurrea, Francisco Kosterlitz
Direcció: Mikel Gurrea
Intèrprets: Vicky Luengo, Pol López, Ilyass El Ouahdani 
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ESCENA  
FAMILIAR

TEATRE

19 de març

BLANES

Diumenge

Teatre de Blanes

Preu: 7€
Durada: 60min

17.30h

TEMPUS
El que ma queda de teatre

En Klaus, un vell rellotger, ens convida a fer una visita al seu 
taller, un lloc ple de rellotges, però on curiosament sembla que 
s’hagi aturat el temps. Tot que no parla, ja se les empesca per 
explicar la història dels rellotges, demostrar que arreglar un re-
llotge de paret pot acabar sent una escena ben divertida o con-
vertir-se en el director d’una peculiar orquestra de cucuts.

Klaus és divertit però a la vegada tendre, pura poesia, i es mou 
al ritme del tic-tac dels rellotges i de la música, una música ori-
ginal interpretada pel seu pianista, que va marcant el tempus 
de l’espectacle.

ESCENA  
PROFESSIONAL

MÚSICA

19 de març

LLORET

Diumenge

Teatre de Lloret

Preu: 10€ 
Venda d’entrades: 
Al Cafè de la Vila. 
c/ de la Vila, 22 i 

Calçats Fàbregas

18.00h

ARY MARTIN LI  
CANTA AL PARE
Ary Martin

Acompanyada dels seus músics: Ferran Reig (piano), Ybra Lira 
(baix), Diego Coppinger (guitarra), Gustavo Rabí (bateria). I artistes 
convidats.

Amb la col·laboració de:

Ary Martin ens ofereix un concert benèfic, fent homenatge al 
pare. Podrem gaudir d’un repertori variat on l’eix principal serà 
el latin jazz, jugant amb l’elegància i la força d’altres gèneres 
musicals com el bolero, el funk i el pop. Gaudirem de sorpreses 
musicals i artistes convidats.

CONCERT BENÈFIC CONTRA EL CÀNCER.  
LA RECAPTACIÓ ES DESTINARÀ A L’ASSOCIACIÓ CON-
TRA EL CÀNCER DE LLORET DE MAR.
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ESCENA  
PROFESSIONAL

TEATRE

26 de març

LLORET

Diumenge

Teatre de Lloret

Preu: 12€
Durada: 75min
Idioma: català 

Edat: recomanat 
per a +16 anys

18.00h

LA PELL FINA
Una producció de la SALA FLYHARD

Autoria i direcció: Carmen Marfà i Yago Alonso · Repartiment: Ángela 
Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer i Laura Pau

El Nacho i la Miranda, una jove parella de Barcelona, visiten 
uns amics que acaben de ser pares per conèixer el petit Jan. 
Tot sembla anar bé fins que el Nacho deixa anar, sense do-
nar-li molta importància, que el bebè de l’Eloi i la Sònia... és 
molt lleig. A partir d’aquí, i tot i que els recent estrenats pares 
intenten treure ferro a l’assumpte, l’ambient s’enrareix i co-
mencen a sortir a la llum algunes altres veritats que fins ara 
cadascú guardava.

LA PELL FINA parla de tot allò que no estem preparats per dir 
ni per rebre. Dir la veritat està molt bé, però... què passa quan 
aquesta veritat ofèn? Cal dir-la? Aquesta obra reflexiona, en 
clau d’humor, sobre la manera que tenim de tractar-nos. Ens 
cuidem prou els uns als altres? Temes com la maternitat, el ta-
lent o les relacions de parella posen de manifest que tenir cura 
dels altres segueix sent una assignatura pendent. 

EL DILEMA DE DIR LA VERITAT O NO DEL QUÈ ES PENSA

PROGRAMACIÓ INCLOSA  
DINS DE LA CELEBRACIÓ DEL  
DIA MUNDIAL DEL TEATRE

ESCENA  
PROFESSIONAL

COMÈDIA

31 de març

LLORET

Divendres

Teatre de Lloret

Preu: 20€
Durada: 90min
Idioma: català 

EDAT: recomanat 
per a +14 anys

20.30h

QUANT TEMPS EM QUEDA?
de Marta Buchaca

Una coproducció del Grec 2022 Festival de Barcelona, Focus i La 
Pocket · Text: Marta Buchaca · Direcció: Marta Buchaca · Ajudant de 
direcció: Xavi Buxeda · Repartiment: Lluís Villanueva, Betsy Túrnez, 
Marta Bayarri, Xavi Ricart

L’Àngels, és una doctora en medicina que descobreix un sis-
tema que permet, de la manera més senzilla i ràpida, esta-
blir si a una persona li queden més o menys de cinc anys de 
vida. Abans i tot d’anunciar el seu descobriment al món, fa els 
últims tests amb el seu marit, també metge, com a conillet 
d’índies. Les anàlisis són clares: a en Pere li queda menys d’un 
mes de vida i la seva futura vídua documenta en un seguit de 
vídeos un experiment que, ja ho sap, acabarà malament... Ell 
té clar com vol passar els seus últims dies: llegint el Quixot i 
deixant ben lligat el futur de la seva dona i, també, el del seu 
millor amic, en Lluís, que s’acaba de separar de la seva dona, 
la Maria, i que és germana de l’Àngels..

Quant temps em queda? Una comèdia per morir-se de riure.

QUÈ FARÍEU SI DESCOBRÍSSIU QUE LA VOSTRA VIDA TÉ 
UNA DATA DE CADUCITAT MÉS PRÒXIMA DEL QUE US 
PENSÀVEU?
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ESCENA  
PROFESSIONAL X-TRAMP TRIBUT SHOW

CONCERT

1 d’abril

LLORET

Dissabte

Teatre de Lloret

Preu: 15€  
anticipada on-line 

(xtramp.cat – 
entrapolis.com) 

Durada: 2h 
Edat: tots els 

públics

19.00h 
obertura al públic 18.15h

Artistes: Quim Casanovas, Joan Parrillas, Jordi Gallart, Albert 
Ponsdomenech, Joan Torras, Jordi Reynaldos, Miquel Ruíz, Joan 
Barranca, Miquel A. García

PROGRAMACIÓ EXTERNA AL TEATRE

Al nostre show escoltaràs cançons tan emblemàtiques com 
School, Crime of the Century, Hide in your shell, From now on, 
Rudy, Take the long way home, Lady, It’s raining again, en-
tre d’altres, sense oblidar una de les obres mestres de Super-
tramp, el Fool’s Overture.

Vine a gaudir d’un show ple d’emocions que no et deixarà in-
diferent.

Una qualitat instrumental difícil de superar en cap altre tribut, 
acompanyada d’unes veus que et portaran als millors anys del 
món SUPERTRAMP.

ESCENA  
PROFESSIONAL

POESIA · MÚSICA

1 d’abril

BLANES

Dissabte

Teatre de Blanes

Preu: 6€
Durada: 60min

21.00h

ELS DIES DE LA  
REVOLTA FELIÇ
Homenatge a Gabriel Ferrater

Dramatúrgia: Albert Roig
Creació i interpretació: Anna Tobies i Jaume Madaula

Amb motiu de la celebració dels cent anys del naixement i dels 
cinquanta de la mort del poeta Gabriel Ferrater, l’actor Jaume 
Madaula, la músic i poetessa Anna Tobies i el poeta tortosí Al-
bert Roig en fan una evocació i un recital.

La vida i la figura de Gabriel Ferrater són ara una llegenda. Els 
dies de la revolta feliç ens el fan present. La seva poesia ens 
recorda a les figures més rellevants de la poesia del segle XX. 
Una vida apassionada i intel·ligència, sensibilitat i gosadia, van 
determinar el seu procés creatiu. Durant els anys 60 del segle 
passat, Ferreter, que escrivia i parlava perfectament cinc llen-
gües, va modernitzar i revolucionar la poesia catalana.

34 35



A Don Ramón María de la Vall-Inclán, de Ramón Gómez de la 
Serna, es produeix un doble retrat, el del retratista i el retra-
tat, els dos Ramons. Viatjant cap a la vida, l’obra i l’ànima de 
Valle-Inclán, Gómez de la Serna ens permet observar les eines 
d’anàlisi, els instruments de dissecció i el cànon estètic. Així es 
produeix el miracle de la suma estilística i vital de dos creadors 
literaris essencials per entendre una bona part de les espan-
yoles del segle XX.

Moltes han estat les aproximacions ditiràmbiques cap a la fi-
gura de Valle, fins i tot esperpèntiques, per fer honor al gènere 
batejat per ell.

Gómez de la Serna ens convida a recórrer un altre camí, més 
proper a la intimitat, a la realitat quotidiana, a la valoració 
d’uns principis ètics de vegades enfosquits per la distorsió. 
Ens convida, en fi, a conèixer en profunditat els mecanismes 
creadors de Valle, el seu compromís irreductible amb el seu 
posicionament ètic al món i com tot això genera una de les 
obres cimeres de la literatura espanyola.

Xavier Albertí

ESTRENA A CATALUNYA

ESCENA  
PROFESSIONAL

TEATRE

14 d’abril

LLORET

Divendres

Teatre de Lloret

Preu: 18€ 
Idioma: castellà
Durada: 90min

Edat: recomanat 
per a +16 anys

20.00h

DON RAMÓN MARÍA  
DEL VALLE-INCLÁN
Dirigida per Xavier Albertí

ACTE INCLÒS A LA PROGRAMACIÓ DE LLORET 
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2023: 
SOM EL QUE IMAGINEM.

De: Ramón Gómez de la Serna · Dramatúrgia i direcció: Xavier Albertí
Amb Pedro Casablanc · Selecció musical: Xavier Albertí · Disseny 
d’il·luminació: Juan Gómez-Cornejo · Una producció de Bravo Teatro 
SL i Teatro Español

ESCENA  
PROFESSIONAL

MÚSICA

15 d’abril

BLANES

Dissabte

Teatre de Blanes

Preu: 10€
Durada: 90min

22.00h

PASEO DE MI SENTIR
Brenda Delgado

Interpretació: Brenda Delgado
Direcció musical: David Bermúdez

Brenda Delgado es una cantante de Blanes con  una larga tra-
yectória  dentro del mundo de la  música y, más concretamen-
te, del flamenco.

Después de varios años de espera, lanza  su primer álbum 
discográfico, un álbum donde  desnuda en cuerpo y alma sus 
sentimientos, cantando al amor, a la família, a la música y al 
compartir.

En este disco y concierto nos embarcamos en poder conocerla 
a fondo a través de sus canciones.
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ESCENA  
LOCAL

TEATRE

15 d’abril

16 d’abril

LLORET

Dissabte

Diumenge

Teatre de Lloret

Preu: 7€ anticipada 
8€ a taquilla el 

mateix dia 
Venda d’entrades: 
Casal Municipal de 

la Gent Gran 
Edat: tots els 

públics

21.00h

18.00h

SER O NO SER
i el musical Qué tiempo tan feliz!
Grup Jubil

A la Vila de Bé de Mar, volen organitzar unes jornades cul-
turals i han demanat col·laboració als vilatans. Ells (i elles) 
ja volen col·laborar però si al mateix temps se’n pot treure 
alguna cosa, millor.

I després, ben contents, ho celebrarem amb el musical “Que 
tiempo tan feliz”.

Us hi esperem, segur que ho passarem molt bé.

ESCENA  
LOCAL

DANSA

22 d’abril

BLANES

Dissabte

Teatre de Blanes

Preu: 8€
Durada: tot el dia

10.00h

COMPETICIÓ DE  
DANSES URBANES 
Associació de Dansa Élancé
La competició de Danses Urbanes Élancé neix per la inquie-
tud de crear un espai a la ciutat de Blanes dirigit a les Danses 
Urbanes i a difondre’n la cultura i l’essència.

Organitzada per l’associació de Dansa Élancé en col·labo-
ració amb l’Ajuntament de Blanes, aquest any es celebra la 
tercera edició amb un jurat de luxe dins l’àmbit de les Danses 
Urbanes.

T’esperem el 22 d’abril al teatre de Blanes per compartir 
aquesta 3a edició amb tots vosaltres!
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ESCENA  
PROFESSIONAL

COMÈDIA

23 d’abril

BLANES

Diumenge

Teatre de Blanes

Preu: 15€
Durada: 120min

19.00h

HAMLET.01
Associació Cultural Primera Rèplica

Autoria: Sergi Belbel
Direcció: Sergi Belbel
Intèrpretació: Enric Cambray

És possible entretenir i fer riure el públic amb el Hamlet de 
Shakespeare? I tant! Aquesta és la fita de Sergi Belbel, que ha 
reconvertit el primer acte dela tragèdia en una veritable stan-
dup comedy. O caldria dir stand-up tragedy? El monologuista 
que narra de cara al públic tots els successos és Enric Cam-
bray. Però no penseu que només us explicaran com comença 
Hamlet. Aquest Hamlet.01 també és un divertit joc on l’actor fa 
tots els personatgesde l’auca shakespeariana; surt de la fic-
ció per comentar i disseccionar el textamb humor, però també 
amb ganes d’arribar fins al fons de la qüestió.

ESCENA  
LOCAL

DANSA

29 d’abril

BLANES

Dissabte

Teatre de Blanes

Preu: 5€
Durada: 90min

18.00h i 20.00h

GALA SOLIDÀRIA 
Av Mas Enlaire
Celebració del dia Internacional de la Dansa amb la col·labo-
ració de les escoles de dansa i entitats de Blanes, que neix 
amb la participació de l’associació Mas enlaire i ajuntament 
de Blanes.

Els beneficis seran destinats a l’associació José Guardia Ne-
cesidades sin fronteras.
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ESCENA  
LOCAL

MÚSICA

30 d’abril

LLORET

Diumenge

Teatre de Lloret

Preu: 5€
Edat: tots els 

públics

18.00h

CONCERT ORQUESTRA 
JOVE DE LA SELVA
Molt contents de poder oferir un concert amb totes les sec-
cions juntes de l’OJS, petits i grans, corda i vent. 

Un concert amb músiques ben variades que ben segur us fa-
ran vibrar i sumar-nos així a la celebració de Lloret, Capital de 
la cultura Catalana, amb la participació de totes les seccions-
de corda de l’Orquestra Jove de la Selva.

ESCENA  
LOCAL

TEATRE

7 de maig

LLORET

Diumenge

Teatre de Lloret

Preu: 10€ 
Edat: tots els 

públics

18.00h

LES ALEGRES CASADES 
DEL WINDSOR
William Shakespeare · Quantus Teatre

Escenogràfia i vestuari: Quantus Teatre · Adaptació i Direcció: Joan 
Romà Ortiz · Amb: Muguet Ramos, Mercé Maresma, Marissa Garcia, 
Quim Llorens, Carles Melgosa, Sílvia Soliguer, Sònia Campos,  Stela 
Gonzalez, Idoia Saracibar i Joan Romà Ortiz.

Una producció de Quantus Teatre amb la col·laboració del Teatre 
Municipal de Lloret.

Les Alegres Casades “del” Windsor està basat en la comèdia 
homònima del gran Shakespeare i Quantus Teatre la posem 
en escena traslladant-la  al  Lloret del Segle passat. Juguem 
tots els generes de comèdia, farsa, vodevil, pantomima, on 
l’engany i els gelos son els pròtagonistes. Fer riure i gaudir de 
les venjances que les Alegres Casades han planejat per es-
carmentar a Falstaff és el nostre objectiu . Esteu convidats a 
conèixer a un dels més grans personatges de les comèdies 
Shakesperianes.
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ESCENA  
PROFESSIONAL

COMÈDIA

12 de maig

LLORET

Divendres

Teatre de Lloret

Preu: 16€ 
Durada: 80min

Idioma: castellà
Edat: recomanat 

per a +12 anys

20.30h

LAS QUE LIMPIAN
A Panadaría (Galícia)

Creació i interpretació: Areta Bolado, Noelia Castro i Ailén 
Kendelman · Suport dramatúrgic: Paula Carballeira · Música original: 
Ailén Kendelman · Producció: A Panadaría / Centro Dramático 
Nacional (CDN)

Un cartell penja de la maneta de la porta. “Si us plau, arregli 
l’habitació”. En tornar de la platja, els llits fets, les tovalloles 
netes i el bany impol·lut. Són “les que netegen”, les invisibles 
que carreguen a les espatlles un sistema turístic precaritzador.

Las que limpian és una sàtira utòpica inspirada en la lluita or-
ganitzada de les cambreres de pis dels hotels per aconseguir 
uns drets laborals i socials justos. Davant seu, l’avarícia voraç 
dels propietaris de les cadenes hoteleres.

Hi ha persones que mai han netejat un vàter i n’hi ha d’altres 
que en netegen cinc-cents al mes.

L’obra fa un retrat satíric de la lluita de les cambreres de pis 
per aconseguir uns drets laborals i socials justos i posa també 
sobre la taula la necessitat de revaloritzar el treball i les cures 
i deslligar-lo del gènere.

UNA SÀTIRA UTÓPICA I FEMINISTA DE LA COMPANYIA 
GALLEGA A PANADARÍA

ESCENA  
PROFESSIONAL

MONÒLEG · HUMOR

13 de maig

BLANES

Dissabte

Teatre de Blanes

Preu: 18€
Durada: 90min

21.00h

NO ESTOY BIEN
David Fernández
No estoy bien. Aviso desde el título. Luego no quiero quejas. 
Si por uno deesos azares de la vida, usted, querido especta-
dor acude a ver la función dehoy, queda advertido: quizás no 
encuentre a David Fernández sobre elescenario. No está bien. 
Entiéndanme, verán al otro David, al que se escondedetrás de 
un personaje. ¿Quién es ese personaje?, si lo descubriera ma-
taríauna de las cosas más hermosas de la vida: el misterio. Así 
que solo puedodarles una pista; está hecho para ustedes, para 
que rían, para que ríanmucho. Así de sencillo y así de bello.

Debat Postfunció amb L’Aurora (Associació de Dones de 
Lloret) i Eulalia Corralero treballadora de la neteja en hotels 
de Lloret i una de les fundadores del moviment “Les Kellys”
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Direcció: Neus Bovet
Intèrprets: Alba Estragué, Angel Picó, Angels Galera, Carme 
Sánchez, Cristina Martínez, Esteban Vega, Fina Rodríguez, Fina 
Ruiz, Francesc Meca, Joaquín Rodríguez, José María Vázquez, Lola 
Zapata, Luis Dombon, Margarita Mena, Mari Carmen González, María 
Luisa Ortega, Pol Segura, Rosa Martínez, Salvadora García, Susana 
Vázquez.

ESCENA  
LOCAL

MÚSICA · PLAYBACK

20 de maig

BLANES

Dissabte

Teatre de Blanes

Preu: 8€
Durada: 90min

18.00h

RECORDS PER A TU
Nabac
Presenta el seu nou espectacle de música, amb cançons de 
tots els temps, que ens alegraran, emocionaran i fins i tot 
ens faran somriure recordant aquell moment en que las vam 
escoltar per primer cop. 

NABAC grup sempre anomena els seus espectacles RE-
CORDS PER A TU perquè es exactament el que fem, posar en 
escena cançons que quasi tothom coneix i que poden haver 
estat importants a les nostres vides.

ESCENA  
PROFESSIONAL

MONÒLEG

21 de maig

LLORET

Diumenge

Teatre de Lloret

Preu: 5€ 
Durada: 1h 30min

Idioma: català i 
castellà

20.00h

DIÀLEG OBERT I FRAGMENTS DEL 
MONÒLEG LA HORA DEL BOLLO
Amb Samantha Hudson i Alexia Luna
L’acte comptarà amb la participació, entre d’altres, de Saman-
tha Hudson, artista, cantant, actriu, celebritat d’internet i acti-
vista del col·lectiu LGTB i fragments del monòleg, La hora del 
bollo, d’Alexia Luna. 

Acte organitzat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, i amb el suport de Orri & Soriano Asociadas i PLU-
RALS Associació LGTB de Lloret de Mar.

Activitat organitzada pel departament 
d’Igualtat de l’Ajuntament de Lloret.

Acte central de la Setmana contra 
la LGTBIFÒBIA a Lloret de Mar: 

SOM EL QUE DEFENSEM.

46 47



ESCENA  
PROFESSIONAL

COMÈDIA

27 de maig

BLANES

Dissabte

Teatre de Blanes

Preu: 6€
Durada: 75min

21.00h

TERAPÈUTIC
Jordi Ferragut i Mosoll

Autoria: Jordi Ferragut i Mosoll
Direcció: Núria i Marta Fàbregas Cullel
Interpretació: Jaume Fàbregas, Jordi Ferragut

El Senyor Peric pateix una singular malaltia mental, per això 
decideix visitar un prestigiós psiquiatre que voldrà estudiar 
aquest inusitat cas en una sessió sorprenent on situacions 
inesperades s’alternaran amb les còmiques.

El terapeuta voldrà resoldre l’enigma d’aquesta estranya pato-
logia fent ús de sagacitat i imaginació portades tant a l’extrem 
que farà dubtar si el problema el té el pacient o el doctor.

La metodologia del terapeuta es transformarà en desconcert 
en el desenvolupament d’una sessió atípica que cap dels dos 
oblidarà. La dialèctica psiquiatre-pacient es barreja amb emo-
ció, crueltat i, sobre tot, bon humor.

Creació, direcció i dramatúrgia: Eva Grabuleda, Dolça Alcanyís i Aram 
Pou · Intèrprets: Eva Grabuleda, Dolça Alcanyís i Aram Pou

LLORET 
ESPAI OFF

TEATRE

3 de juny

LLORET

Dissabte

Jardí de la Pau

Preu: 10€
Idioma: català

Públic adult i juvenil

19.00h

NOVES ESPIRITUALITATS 
PER A PERSONES ATEES 
Cia. Atzucac

Noves espiritualitats per a persones atees és un projecte escè-
nic que neix de la voluntat d’indagar l’espiritualitat des d’una 
perspectiva atea o agnòstica. Qüestiona com algunes persones, 
encara que no s’identifiquin amb cap religió o creença metafí-
sica, projecten fe en el destí, veneren personatges o no passen 
per sota d’escales obertes. Cia. Atzucac té l’objectiu d’abordar 
el tema des d’un punt de vista crític i irònic. Fan investigació 
amb un llenguatge híbrid i transdisciplinari que aconsegueix 
que el públic sigui un aliat i l’escenari un espai de joc.

UN ESPECTACLE QUE REFLEXIONA SOBRE L’EVOLUCIÓ 
DE L’ESPIRITUALITAT I ELS RITUALS EN EL MARC DE LES 
SOCIETATS OCCIDENTALS NEOLIBERALS.

L’espectacle forma part d’Això al poble no li agradarà, festival 
d’arts vives i pràctiques contextuals de comarques gironines.
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ESCENA  
PROFESSIONAL

COMÈDIA MUSICAL

3 de juny

BLANES

Dissabte

Teatre de Blanes

Preu: 15€
Durada: 90min

21.00h

AUTÓNOMOS, EL MUSICAL
Versión Definitiva

Autoria: Àlex Martínez, Andreu Rami
Direcció: Joan Berenguer
Interpretació: Àlex Martínez, Andreu Rami

En un futuro no muy lejano, la crisis llegará a su fin y todos los 
ciudadanos gozarán de un trabajo estable y en consecuencia, 
de máxima felicidad. Pero eso no durará para siempre: la ma-
ravillosa vida de Álex se truncará cuando lo pongan de patitas 
en la calle. Con una mano delante y la otra en el móvil (como 
todos hoy en día), se verá obligado a tomar las riendas de su 
vida: hacerse autónomo será el único camino.

Autónomos es una comedia musical que narra las peripecias 
de un freelance primerizo para sobrevivir al mundo laboral, a 
un gurú del emprendimiento, a la cruel Agencia Tributaria y a 
un gestor muy particular. 

ESCENA  
LOCAL

MÚSICA

10 de juny

BLANES

Dissabte

Teatre de Blanes

Preu: entrada 
gratuïta 

Durada: 120min

17.00h

CONCERT DE FI DE CURS 
Cobla i Banda Col·legi Santa Maria 
de Blanes
El teatre acollirà el Concert de Fi de Curs dels alumnes de 
l’escola de música de la Banda-Cobla del col·legi Santa Maria 
de Blanes.

120 minuts on tots els alumnes que formen part de l’escola 
ens oferiran el treball realitzat durant el curs.

També comptarem amb la participació de totes les forma-
cions que tenim actualment a l’escola, Banda, Cobla, Bande-
ta, Big Band, Combos i Corals.

Tots ells ens oferiran un espectacle amè  i varia on ens faran 
passar una vetllada molt agradable.
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SERVEI DE 
CANGURATGE
AL TEATRE DE LLORET
Gaudeix del teatre amb el nostre servei de 
monitors gratuït durant les funcions. 
Destinat a famílies amb fills de 3 a 12 anys.
Inscripcions a www.teatredelloret.cat

Servei ofert per la Regidoria d’Igualtat i el Teatre de Lloret, amb el suport de la Conselleria 
d’igualtat i Feminismes. 

servei de
CANGURATGE

Teatre de Lloret

Aquesta commemoració ha de servir per contribuir a seguir po-
sicionant Lloret com a municipi a dins i fora del territori català a 
través de la Cultura.

Benvinguts a Lloret  
Capital de la Cultura Catalana 2023
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42 SEGUNDOS 
19 de gener · 20.00h

SURO
16 de març · 20.00h

UN AÑO, UNA NOCHE
16 de febrer · 20.00h

GAUDEIX DEL
CINEMA CICLE GAUDÍ
CADA TERCER DIJOUS DEL MES
Et portem el nostre cinema més a prop de casa!
Cada mes, una pel·lícula de producció catalana i d’estrena 
molt recent a un preu molt ajustat!

PER NOMÉS

4€

Ho podràs viure a BLANES (Teatre de Blanes)

Aquesta temporada tornen les sessions de Cineclub i FilmoXarxa amb:

Amb el suport de la Federació Catalana de Cineclubs i de l’Ajuntament de Lloret.
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CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ 
DEL CINECLUB ADLER A LA WEB 
DEL TEATRE DE LLORET: 
teatredelloret.cat/ca/cineclub-adler

I TAMBÉ A 
LES XARXES 

SOCIALS!

Accés: 5€
Sessions de 
FilmoXarxa: 4€
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Venda anticipada dels espectacles de

Entrada individual: 7€

Paquet 3 espectacles diferents de Rialles Blanes: 18€

Venda anticipada:
• Una hora abans de l’espectacle.

Venda on-line:
www.teatredelacostabravasud.cat

Preu de temporada,  
els 6 espectacles de Rialles Blanes: 30€

Entrada amb carnet de família nombrosa acreditada: 6€ 
(Tan sols disponible a taquilla)

RIALLES BLANES

CICLE NITS DE PIANO 
A L  T E AT R E  D E  L LO R E T

Gaudeix de la música en directe amb el  
Cicle Nits de Piano al Teatre de Lloret. 
S’interpretaran obres clàssiques presentades 
per quatre pianistes catalans.

Organitzat pels 
Amics de la Música

DUO SANCHEZ & FORTUNY 
Piano a 4 mans · Interpretaran obres de Mozart i Schubert entre d’altres.
5 de maig · 20.00h

IGNASI PRUNES DE RIBA 
Interpretarà obres de Bach, Beethoven i Chopin.  
19 de maig · 20.00h

MARTA PUIG 
Interpretarà obres de Rameau, Ravel, Beethoven, Jánacek i Skrjabin.
26 de maig · 20.00h

Cada concert per només 10€

els 3 concerts

ENTRADES

Jubilats i estudiants 8€

més informació a teatredelloret.cat

PACK
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VERMUT 
Un cop acabi l’espectacle us convidem al 
tradicional vermut del 8 de març a càrrec 
de l’Associació de Dones L’Aurora.
Diumenge, 12 de març · 12.00h

TALLER DE DANSA CONTEMPORÀNIA  
amb Paloma Hurtado 

Les claus per gaudir de l’espectacle 
INA / Acostament al cos sensitiu-poètic 
a l’espectacle INA
Dijous, 2 de març · 19.00h

DEBAT POSTFUNCIÓ  
amb L’Associació de Dones l’Aurora i Eu-
lalia Corralero, treballadora de la neteja en 
hotels de Lloret i una de les fundadores 
del moviment “Les Kellys”, grup que va 
sorgir l’any 2014 per lluitar pels drets la-
borals i socials de les cambreres d’hotels.
Divendres, 12 de maig · 20.00h

PREU ÚNIC

4€

APARCA AMB 
DESCOMPTE AL

ET RECOMANEM...
EL TEU PÀRQUING A PROP DEL 
CENTRE I DE FÀCIL ACCÉS:

Gran Casino Costa Brava

BLANES

LLORET DE MAR

C/ Antoni Gaudí, 22

Av. Vila de Tossa, 27 · LLORET DE MAR
Ensenya la teva entrada i gaudeix del pàrquing 
a pocs metres del Teatre de Lloret!
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CASA SALADRIGAS 
Carrer Roig i Raventós, 2 
Horaris: de dimarts a divendres de 
10.00h a 12.30h 
Només pagament amb targeta

TEATRE DE BLANES 
Carrer Ample, 26 
Venda d’entrades a la taquilla del 
Teatre una hora abans de l’inici de 
cada espectacle per als espectacles 
professionals. 
Per la resta d’espectacles, l’horari 
de venda a la taquilla del Teatre, 
dependrà de l’entitat organitzadora.

VENDA 
D’ENTRADES 

BLANES

ENTRADES
Per internet:

teatrecostabravasud.cat
Sense comissions. Imprimiu-vos les entrades des de casa i estalvieu-vos 
els desplaçaments i les cues de la taquilla. 
Si apliqueu algun dels descomptes en la vostra compra per Internet, els 
treballadors dels teatres podran sol·licitar-vos l’acreditació a la porta. En el 
cas de no facilitar-la, es cobrarà la diferència de l’entrada.

TEATRE DE LLORET 
Pl. Germinal Ros, s/n 
Horaris: de dimarts a divendres, de 
10.00h a 14.00h i una hora abans 
de l’inici de l’espectacle.

MUSEU DEL MAR 
Pg. Camprodon i Arrieta, 1-2 
Horaris: de dilluns a dissabte de 
9.00h a 12.45h i de 16.00h a 18.45h

25%

30%

35%

ABONAMENT 1 
Per la compra de 3 espectacles 
diferents de la temporada d’arts 
escèniques inclosos a la programa-
ció pròpia del teatre de Lloret.

25% DE DESCOMPTE

ABONAMENT 2 
Per la compra de 4 o 5 espectacles 
diferents de la temporada d’arts 
escèniques inclosos a la programa-
ció pròpia del teatre de Lloret.

30% DE DESCOMPTE

ABONAMENT 3 
Per la compra de 6 o més espec-
tacles diferents de la temporada 
d’arts escèniques inclosos a la pro-
gramació pròpia del teatre de Lloret.

35% DE DESCOMPTE

Els diferents descomptes o 
bonificacions no són acumulables. 

El mateix dia de la representació, 
a taquilla, no es farà cap 

descompte ni bonificació.

EL PUNTET 
Av. de Vidreres, 58 
T 972 37 22 68 
Horaris: de dilluns a divendres 
de 10.00h a 13.00h i de 16.00h a 
20.00h · dissabtes i diumenges de 
16.00h a 20.00h

VENDA 
D’ENTRADES 

LLORET

ABONAMENTS  
LLORET
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AFORAMENT
415 ESPECTADORS

DESCOMPTES 
LLORET DE MAR

Jubilats / Usuaris del Carnet Jove / Alumnes de Català

Grups

Carnet Biblioteca Lloret

Parelles lingüístiques

Persones en situació d’atur

Alumnes de Teatre i Dansa i Club de Lectura de Teatre 

15%

15%

25%

10%

2X1

Preu únic: 3€

Preu únic: 5€

(A partir de 10 persones. Venda anticipada a les oficines)

(Segons obra. Consulteu al teatre).

(Demaneu informació a l’Oficina de Català de Lloret)

Som una xarxa inclusiva que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del 
sector social per fer accessible la cultura.
Més info a: www.apropacultura.cat

(Consulteu al teatre al 972 36 18 35 o bé a teatredelloret@lloret.cat)

Famílies nombroses   

(Entrades limitades. Venda només a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

AFORAMENT
411 ESPECTADORS

DESCOMPTES 
BLANES
Els descomptes s’aplicaran únicament als espectacles de la programació professional. 
Són per a ús personal i intransferible dels titulars dels carnets corresponents. No són 
acumulables ni vàlids per a la compra d’abonaments.

Famílies nombroses   

Jubilats / Usuaris del Carnet Jove

Grups

Persones en situació d’atur

Carnet Biblioteca Blanes

Parelles lingüístiques

Alumnes teatre/dansa de Blanes

20%

20%

30%

Preu únic: 3€

15%

50%

50%

(a partir de 10 persones. Venda anticipada a les oficines)
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CELEBRA 
10 ANYS

Aquest any, la unió dels teatres 
públics de Blanes i de Lloret de Mar

Per aquest motiu, us volem convidar  
a viure el directe més que mai!  
Celebrem fent teatre, celebrem gaudint-lo!
teatredelacostabravasud.cat



AMB LA COL·LABORACIÓ DE:



teatredelacostabravasud.cat


