25èAPASSIONA’T
cicle de teatre

DE CERVERA

Programació
d’arts escèniques i música

2022-2023

INFORMACIÓ GENERAL
- Els espectacles començaran puntualment.
- L’organització es reserva el dret de no deixar entrar
ningú a la sala un cop hagi començat la funció.
- Un cop adquirides les entrades, no s’admetran ni
devolucions, ni canvis.
- En les entrades amb descompte, el personal de taquilla o revisió podrà sol·licitar el document acreditatiu.
- L’entrada s’haurà de guardar fins al final de la
funció i en cas que sigui requerida pel personal
de la sala s’haurà de posar a la seva disposició.
- La Paeria de Cervera es reserva el dret de poder variar
qualsevol espectacle, sempre que la causa sigui imputable a raons alienes.
- No es permetrà obtenir enregistraments dels espectacles programats, ni fer fotografies o realitzar filmacions sense l’autorització prèvia de l’organitzador.
- No es permetrà l’entrada de menjar, ni begudes a la sala.
- Es demana als espectadors que s’assegurin que el seu
rellotge, telèfon mòbil o altres aparells de comunicació
no emetin durant la representació senyals acústics que
distreguin l’atenció dels artistes i del públic.

Aquest any a la Paeria de Cervera estem
d’aniversari! Complim 25 anys de
programació del Cicle de Teatre, el qual
ha col·laborat en la dinamització de la
cultura local, comarcal i de l’entorn pel
que fa a les arts escèniques en general.
Una efemèride que ens fa repassar el
recorregut que ha dut a terme aquest
cicle a la nostra ciutat on s’hi han
interpretat obres de tots els estils.
Enguany encetem aquesta 25a edició,
amb la qual volem fer també un passeig
per aquesta transversalitat interpretativa,
amb diferents gèneres i per a tots
els públics.
Desitjant que ens captivi, per deixar-nos
endur a través de les arts i que en
puguem gaudir conjuntament.
Mercè Carulla Castells
Regidora de Cultura

EL LLOP
-TERRA BAIXA
Diumenge, 25 de setembre de 2022
20.00 hores / Gran Teatre de la Passió
22,00 €

20,00 €

8,00 €

18,00 €

general

anticipada

menors
18 anys

reduïda

Marta viu sotmesa sentimentalment
al propietari de l’hotel on treballa, el
Sebastià. Aquest, amo i senyor d’un
extens patrimoni però pèssim gestor
de les seves pertinences, està en
vies d’arruinar-se i decideix casar-se
amb una filla de bona família per
poder paliar els seus deutes. Per ferho, primer haurà de per fer callar els
rumors que el relacionen amb Marta
i decideix fer cridar Manelic, un pastor de les muntanyes, per casar-s’hi.
D’aquesta trobada fortuïta entre
Marta i Manelic en neix l’amor, i creix
l’empenta de Marta per alliberar-se
de les cadenes de Manelic.

Autoria: Àngel Guimerà
Direcció: Àngel Llàcer
Enric Cambray
Intèrprets:
Alexandra Olmo Marta
Àlecs Guixà Manelic
Pep Carpena Sebastià
Blanca Lasobras Nuri
Jordi Ferragut Tomàs
Toni Aguilar Xeixa
Tuni Salvadó Pepa Perdigona
Roser Martínez Antònia
Perdigona
Alba Segarra Nanda Perdigona
Marc Andreu Josep Perdigó
Daniel Masalles Mossèn
Durada: 90 minuts

Obra de teatre exclosa de l’abonament de temporada
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NUA
(Radiografia
d’un trastorn)
Diumenge, 16 d’octubre de 2022
19.00 hores / Gran Teatre de la Passió
22,00 €

20,00 €

11,00 €

18,00 €

general

anticipada

menors
18 anys

reduïda

Tornar a casa després d’anys de
viure fora i trobar-te amb els fantasmes dels quals vas fugir. O podríem
dir monstre, quan es tracta d’un
trastorn d’alimentació. Un retrat en
primera persona i sense filtres, cru,
sobre com aquest trastorn et va posseïnt. De com la societat ens imposa
uns cossos i uns judicis que fan que
visquem en una constant restricció/
abús. Inclús quan parla de la “bellesa
real”. De com a totes ens afecta.
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Autoria: Anna Perelló i

Andrea Ros
Direcció: Marta Aran
Intèrprets: Anna Perelló
(interpretació)
Durada: 70 minuts

MALDITAS
PLUMAS
Una producció de Sol Picó
Dissabte, 19 de novembre de 2022
20.00 hores / Gran Teatre de la Passió
22,00 €

20,00 €

11,00 €

18,00 €

general

anticipada

menors
18 anys

reduïda

A Malditas plumas fem un recorregut
pels diferents episodis de la vida d’un
personatge, interpretat per Sol Picó,
en un viatge que transita entre la tendresa i la decadència. En aquest relat,
el públic coneix la història d’aquesta
vedet del Paral·lel i comparteix els seus
records, les seves experiències, les
seves vivències... Però, i si potser mai
va arribar a ser-ho i això són només
els seus somnis, les seves projeccions
vitals, els seus desitjos no acomplerts?
Potser és tot plegat un gran deliri, que,
tot i que ens transporta a un lloc i a una
època molt concrets, ens connecta
també amb el sentiment més humà
i, per tant, més universal: la por a la
mort, a la degradació, a la pèrdua...
a desaparèixer.
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Autoria: Sol Picó
Directors: Sol Picó
Intèrprets:
Sol Picó (ballarina),
Pere Jou (Músic/intèrpret)
Roger Juliá (Músic/intèrpret)

L’ORENETA
Diumenge, 15 de gener 2023
19.00 hores / Gran Teatre de la Passió
22,00 €

20,00 €

11,00 €

18,00 €

general

anticipada

menors
18 anys

reduïda

La senyora Amèlia, una professora de
cant, rep a casa seva un home jove
que vol millorar la seva tècnica vocal
per cantar al memorial de la seva mare
morta recentment. Ben aviat descobrim que la cançó triada, “L’Oreneta”,
té un significat especial per als dos
personatges, que aniran desgranant
detalls del seu passat, marcat per un
atemptat terrorista de signe islamista
que va patir la ciutat l’any anterior.
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Autoria: Guillem Clua
Directors: Josep Maria

Mestres

Intèrprets: Emma

Vilarasau i Dafnis Balduz
Durada: 90 minuts

PER FI SOL!
Carles Sans

Dissabte, 4 de febrer de 2023
20.00 hores / Gran Teatre de la Passió
22,00 €

20,00 €

11,00 €

18,00 €

general

anticipada

menors
18 anys /
reduïda

amb abonament
de temporada

Per fi sol! apareix en el moment més
oportú com un “making off” de la vida
de Tricicle. És un espectacle basat en
fets reals que farà riure a aquells que
vulguin saber més d’una companyia,
que, segons s’ha dit, forma part de la
memòria emocional del nostre país. És
un espectacle que combina el que es
diu i com es diu, a través del gest i la
paraula de Carles Sans, el qual perfila
una galeria de divertits i entranyables
personatges, de manera que aconsegueix una fantàstica empatia entre
actor i espectadors.

11

Autoria: CarlesSans
Directors: Jose Corbacho i Carles Sans
Intèrprets: Carles Sans
Durada: 85 minuts

LES DONES DE
LA MEVA VIDA
(actes entorn el Dia de la Dona 8M)

Diumenge, 5 de març de 2023
19.00 hores / Gran Teatre de la Passió
22,00 €

20,00 €

11,00 €

18,00 €

general

anticipada

menors
18 anys

reduïda

“Les dones de la meva vida” és un
espectacle que uneix dos grans noms
de la música actual: la veu d’Elena
Gadel amb la guitarra de Marta Robles
(Las Migas).
Aquesta nova producció és un format
per a tots els públics que dona llum a
cançons creades per dones com Maria
del Mar Bonet, Marina Rossell, Clara
Peya, Maite Martín o les pròpies Gadel i
Robles, entre d’altres.
Robles i Gadel fan renéixer, a guitarra i
veu, cançons que han marcat les seves
vides i el seu viatge musical, creades
per dones. Dones de discurs punyent
i revolucionari. Dones que sacsegen a
través del seu art.
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Autoria: Elena Delgado
i Marta Robles
Direcció: Elena Delgado i Marta Robles
Intèrprets: Elena
Delgado (veu) i Marta
Robles (guitarra)
Durada: 75 minuts

LA PELL FINA
Diumenge, 7 de maig de 2023
19.00 hores / Gran Teatre de la Passió
22,00 €

20,00 €

11,00 €

18,00 €

general

anticipada

menors
18 anys

reduïda

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 donar-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 comencen a sortir
a la llum algunes altres veritats que
fins ara cadascú guardava.
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Autoria i direcció:

Yago Alonso i
Carmen Marfà
Intèrprets:

Ángela Cervantes,
Biel Duran,
Francesc Ferrer,
Laura Pau
Durada: 75 minuts

VENDA D’ABONAMENTS
_El preu de l’abonament de tota la temporada és de 100€
(L’obra de El Llop – Terra Baixa queda exclosa de l’abonament).
_La venda d’abonaments es durà a terme a partir del dia 21 de
setembre de 2022 a través de www.cervera.cat

VENDA DE LOCALITATS
_La venda d’entrades anticipades de tots els espectacles es
podrà fer per Internet al web www.cervera.cat o
www.granteatrecervera.cat.
_També es podran comprar entrades a les taquilles del
Gran Teatre de la Passió dues hores abans de l’espectacle.

DESCOMPTES
APROPA CULTURA
El Cicle de Teatre de Cervera Apassiona’t està adherit al
programa Apropa Cultura. Aquest vetlla per l’accessibilitat
de tota la ciutadania als equipaments culturals. És una iniciativa que uneix teatres, auditoris i museus amb les entitats del sector social fer la cultura accessible a tothom.
Per gaudir d’aquest programa, cal que les entitats es registrin a www.apropacultura.cat.
GRUP DE MÉS 15 PERSONES
Si sou un grup de més de 15 persones podeu comprar entrades per a un o diversos espectacles a un 30% de descompte del preu de l’entrada. Podeu fer la reserva o demanar informació a cultura@cerverapaeria.cat o al telèfon
973 533 503 en horari de 10.00 a 14.00 hores
JOVES MENORS DE 18 ANYS
Si ets menor de 18 anys, pots adquirir entrades per als
espectacles pagant només el 50% del preu de l’entrada.
Aquestes entrades només es podran adquirir a la taquilla
del teatre mostrant el DNI. Cada jove pot comprar només
una entrada per espectacle.
ENTRADA REDUÏDA
Tots aquestes entitats que s’enumeren a continuació tindran entrada reduïda per als espectacles organitzats per la
Paeria de Cervera, les persones titulars d’aquests carnets
(1 entrada per persona i carnet):
Persones en situació d’atur, Carnet Jove, família
nombrosa / monoparental, TresC, persones
discapacitades i majors de 65 anys.

Organitza:

Col·labora:

Entitats que hi donen suport:

Per més informació:
Paeria de Cervera. Àrea de Cultura
Plaça Major, 1. 25200 Cervera
Tel. 973 53 35 03
www.cerverapaeria.cat
cultura@cerverapaeria.cat

Gran Teatre de la Passió de Cervera
Passeig Balmes, 4 25200 Cervera
Tel. 608 781 012
www.granteatrecervera.cat
info@granteatrecervera.cat

