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Ramón Simó i Joan Alavedra ens conviden a una conferència-
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 
elisabethià que n’és, paradoxalment, un element definitori. 
El Shakespeare 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 
idolatrat, descompost i dòcil que 
ens ofereix hores d’entreteniment 
alienat amb la complicitat 
absoluta, complaent, i sempre 
molt  productiva 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’

Invitació a la 26a 
Temporada de Teatre

No more Shakespeare
Ramón Simó i Joan Alavedra

  conferència - espectacle
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Gratuït

Presentació 
26a Temporada

Havent celebrat les noces d’argent de la programació 
teatral estable a la ciutat de Tàrrega, iniciem la 26a 
Temporada de Teatre en una època del tot insòlita. No 
podem negar que la incertesa és ara el nostre pa de cada 
dia, però encarem la reobertura del Teatre Ateneu amb una 
programació d’octubre a desembre. Les arts escèniques i 
la cultura en general no poden aturar-se més. Havent pres 
totes les mesures necessàries de prevenció pel que fa a 
la pandèmia, la cultura és lliure de transmissió i contagis: 
distància, mans i màscara, com a la resta de teatres de 
referència del país.

Així doncs, des de la Regidoria de Cultura mantenim les 
arts escèniques a Tàrrega i voldríem que aquest esforç 
fos recíproc: voldríem veure un teatre amb espectadors, 
tant pels espectadors mateixos com per les companyies 
de professionals, tant i tant afectades en aquesta crisi 
sanitària, econòmica i social.

En aquest sentit, i ja per acabar, continuem la nostra 
iniciativa més ambiciosa, que no és altra que fomentar 
l’hàbit d’assistir al teatre entre adolescents i joves, perquè 
les arts escèniques tenen molt a dir encara al segle XXI. 
Tant és així que la programació sempre conté obres, 
referents, temàtiques i espectacles molt adients per a un 
públic jove que cal seduir. Esperem que a la fi de la 26a 
Temporada de Teatre el nou any ens porti un desvetllament 
sense pandèmia.

#laculturaéssegura



Què faries si tinguessis accés a material classificat que 
demostrés 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 
tancament. Encara que relacionem aquests fets amb la 
moderna era d’Internet, és una història molt antiga. Què 
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 
diferents tipus de censura moderna, la crisi dels mitjans i del 
periodisme, la llibertat d’expressió, les formes de control de 
governs 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
Cia. La Rueda | TeatrodeCERCA | 
Festival Grec

  teatre documental

10 €

Espectacle finalista del Premi BBVA de Teatre



Una família veu capgirada la seva quotidianitat amb els fets 
polítics 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 retrobaran al menjador de casa seva en cinc ocasions. Cinc 
“dies després”, compartiran els dubtes, les preguntes, els anhels 
i els patiments 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 
entendre’s, i hauran de trobar la manera de perdonar les faltes i 
de guarir 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 personatges 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 distància dramàtica: l’obra ens 
convida, a través de les converses d’una família durant aquella 
tardor convulsa del 2017, a submergir-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 Magnètica Management

  drama

20 €



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 
individuals fa créixer cada nou projecte.

Autoria | Direcció

Víctor Borràs

Repartiment

Montse Pelfort i Maria Berenguer

Diumenge 25 | Octubre
Teatre Ateneu
18:00 h | 50’

Kàtia
Teatre

  teatre familiar

5 €

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

espectacle 
familiar



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 
treballava. 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 
definitivament 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 Marcos 
d’assassí? Aquestes preguntes es plantegen a l’escenari, on el 
propi Marcos explica la seva història.

Dissabte 28 | Novembre
Teatre Ateneu
20:00 h | 80’

Celebraré mi muerte
Producciones del Barrio

  teatre documental

15 €

Autoria | Direcció

Marcos Hourmann, Alberto San Juan i 
Víctor Morilla | Alberto Sanjuan  i Víctor 
Morilla

Repartiment

Marcos Hourmann



Adaptació lliure del clàssic d’Herman Melville, escenificat 
per a públic familiar, on els titelles de taula, la projecció 
d’animacions i les cançons ens endinsaran en la història d’una 
gran balena blanca, Moby Dick.  
A en Tim li agrada molt veure el mar. Per això, sempre que pot, 
visita la seva àvia al seu poble de pescadors. Allí coneixerà la 
Kalin, una nena de la seva edat, que li explicarà la història de 
la Moby Dick. Tot jugant i fent volar la imaginació, en Tim i 
la Kalin reviuran les aventures de la gran balena blanca per 
lliurar-se dels arpons del capità Ahab i seguir nedant lliure 
pels 7 mars. 

Diumenge 6 | Desembre
Teatre Ateneu
18:00 h | 45’

On vas, Moby Dick?
Centre de Titelles de Lleida 

  Titelles de taula i projeccions

5 €

Autoria | Direcció

Joan-Andreu Vallvé 

Repartiment

Clara Olmo i Albert Garcia



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 esforços 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 discriminació, un home que s’enfada amb el seu nòvio 
després de somiar que l’enxampa al llit amb un altre o una 
parella que assisteix 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 “turbulent, 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 | 18:00 h | 110’ 
Diumenge 13 | Desembre | 18:00 h | 110’ 
Teatre Ateneu

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

  comèdia musical

28 €



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 dreta 
en un muntatge que reivindica la llibertat d’expressió amb 
una factura tècnica impecable.

El públic, com l’innocent Alícia, travessarà el vidre endinsant-
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 personatge 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 manipuladors)

Dissabte 19 | Desembre
Teatre Ateneu
20:00 h | 90’

Espejismo
El Espejo Negro

  titelles per a adults

15 €

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



MiraMiró és un espectacle de dansa i animació amb vídeo 
per als més petits, que neix de l’univers de Joan Miró. L’obra 
s’emmarca en una selecció de la seva obra gràfica. Els vius 
colors, les formes geomètriques i l’aparent “totipotència” 
de les figures 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. MiraMiró 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 30 | Desembre
Teatre Ateneu
18:00 h | 45’

MiraMiró
Cia. de dansa Baal

  dansa

5 €



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 
confrontació entre dues dones marcades per la pressió de la 
celebritat i el pas del temps. Durant la seva singular “batalla 
de reines”, es desgranen temàtiques universals com ara la 
fragilitat 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.

La figura de Hedy Lamarr va ser reivindicada també com a 
enginyera i inventora, un dels seus invents, la  tecnologia de 
salt de freqüència d’ones fonament del que avui són el WI-FI 
o el Bluetooth, són cobejats per polítics i militars, però ningú 
no li en vol reconèixer el mèrit.

Autoria | Direcció

Carles Batlle | Sergi Belbel

Repartiment

Laura Conejero,
Elisabeth Casanovas,
David Vert i Eloi Sánchez

Dissabte 16 | Gener
Teatre Ateneu
20:00 h | 100’

Monroe - Lamarr
Producció Velvet Event
i Teatre Nacional de Catalunya

  comèdia dramàtica

20 €

Premi Frederic Roda de Teatre 2018 de la Diputació de 
Barcelona



Cal desconnectar el telèfon mòbil i les alarmes abans de l’inici de 
l’espectacle.

Si compreu les entrades per internet, podeu imprimir-les a casa o 
descarregar-les al mòbil sense necessitat de passar per la taquilla 
del teatre abans accedir a la sala. 

Cal presentar als porters el carnet acreditatiu del descompte 
amb l’entrada en accedir a la sala.

Si heu de comprar l’entrada a la taquilla, us demanem que arribeu 
amb prou antelació.

Accessibilitat i places reservades per a persones amb mobilitat 
reduïda. Per un millor servei us recomanem que contacteu amb 
nosaltres al telèfon 973 310 731 abans del dia de la funció.

El personal del teatre es reserva el dret de no permetre l’entrada 
a l’espectacle un cop començada la funció.

Si voleu rebre informació periòdica per correu electrònic, ens 
podeu enviar un missatge a cultura@tarrega.cat

Mesures de seguretat extraordinàries*

L’aforament s’ha limitat al 50 %.

Per mantenir la distància de seguretat, la disposició de les 
butaques serà a portell en grups de dos, si només es compra una 
entrada, s’anul•la automàticament la del costat.

Per optimitzar l’aforament del teatre mantenint les distàncies de 
seguretat, les llotges estaran reservades per a grups de més de 
tres espectadors. Si sou més de sis i voleu estar junts, contacteu 
amb nosaltres al 973 310 731.

L’ús obligatori de la mascareta.

Dispensadors de gel hidroalcohòlic en els accessos del teatre.

Tant les entrades com les sortides del teatre s’organitzaran de tal 
manera que siguin pausades per mantenir sempre les mesures 
de distanciament; per tant les portes de la sala s’obriran 30 
minuts abans. 

No s’entregaran programes de mà dels espectacles.

Neteja i desinfecció del teatre abans i després de cada funció.

*Aquestes mesures poden canviar en funció de les normatives 
o recomanacions relacionades amb la pandèmia.

INFORMACIÓ D’ENTRADES I ABONAMENTS

DATA ESPECTACLE COMPANYIA PREU

25 |9 | 20 La revelació
Cia. La Rueda/TeatrodeCERCA/
Festival Grec

10 €

3 | 10 | 20 Alguns dies 
d'ahir

Producció Magnètica 
Management

20 €

28 | 11 | 20 Celebraré mi 
muerte

Producciones del Barrio 15 €

12 | 12 | 20
13 | 12 | 20

T'estimo si he 
begut 

Coproducció de Dagoll Dagom, 
La Brutal i T de Teatre

28 €

19 | 12 | 20 Espejismo El Espejo Negro 15 €

16 | 1 | 21 Monroe 
Lamarr

Producció Velvet Event i Teatre 
Nacional de Catalunya

20 €

PROGRAMACIÓ FAMILIAR

DATA ESPECTACLE COMPANYIA PREU

25/10/20 Kàtia Teatre 5 €

6/11/20 On vas, Moby 
Dick?

Centre de titelles de Lleida 5 €

30/12/20 MiraMiró Cia. de Dansa Baal 5 €

INFORMACIÓ DESCOMPTES

Preu abonament 6 espectacles adults    60 €

Opció 3 20% x 3 entrades diferents

Opció 4 25% x 4 entrades diferents

Menors de 18 anys 5,00 €

Descomptes: 15% Carnet Biblioteca

20% Carnet Jove, Tr3sC, +65, aturats i 
persones amb discapacitats

25% grups > 10 persones

La Botiga del Museu  C/Ma jor, 11

Renovació d’abonaments 15 de setembre

Venda d’abonaments 16 de setembre

Venda Opció 3 i 4 A partir del 18 de setembre

Venda d’entrades i 
abonaments

A partir del 18 de setembre

Horaris de venda habituals De dll. a dc. de 12 a 14 h
De dj. a ds.  de 12 a 1 4 h i de 19 a 21 h
Dg i festius d’11 a 14 h

Dies excepcionals  16, 22 i 23 de setembre obert de 19 a 21 h

PUNTS DE VENDA

Venda online www.culturatarrega.cat/teatreateneu 
A partir del dia 21 de setembre

Taquilles Teatre Ateneu
Una hora abans de cada funció.

El Teatre Ateneu està adherit al projecte Apropa 
Cultura que ofereix un ampli ventall d’espectacles i 
activitats culturals a preus accessibles per a persones 
en risc d’exclusió social o amb discapacitat.
Més informació: 
www.apropacultura.cat | cultura@tarrega.cat.  Cal presentar el carnet acreditatiu del descompte amb l’entrada. 

  Els descomptes no són acumulables.

Informació general



Programació Lo Memefest 2020 
#TotAniràBéONo

Grup de Teatre BAT
25 desembre | 21.30 h
26 desembre | 21.30 h
27 desembre | 19:00 h
Teatre Ateneu

Dijous 8 d’octubre de 2020
18.30h | Taller d’improvisació 
L’Escola Cruma impartirà un taller d’improvisació d’una hora i mitja de 
durada. Es farà una classe participativa on els alumnes desenvoluparan 
les seves capacitats artístiques i d’improvisació.  

Lloc: Escola d’Arts i Oficis 
Preu: Gratuït amb reserva prèvia a agrat@agrat.cat 
Capacitat: 20 persones

22.00h | Gran final Improsssibles 
Gran competició entre els guanyadors dels concurs d’improvisacions 
que s’han realitzat al Bar Kirikú de Tàrrega els últims anys. Riures 
assegurats i show frenètic amb els millors impro-actors de les terres de 
Ponent. 

Lloc: Plaça de les Nacions 
Preu: Gratuït amb reserva prèvia. Prioritat per als Memecenes. 
Capacitat: Aforament limitat. L’entrada es farà esglaonada i les 
cadires estaran distribuïdes per colles. 

Dissabte 10 d’octubre de 2020 
12.30h  | Vermut-debat
Es pot fer feminisme amb l’humor? 
Taula rodona amb les humoristes Ana Polo, Asaari Bibang i Ivanova per 
tractar humor i feminsme. El públic també podrà participar i s’aniran 
exposant diversos exemples per reflexionar sobre el tema. 

Lloc: La Soll 
Preu: Gratuït 
Capacitat: Gratuït amb reserva prèvia. Prioritat per als Memecenes. 

19.30h |  La tarda dels monòlegs 
Actuació de 6 monologuistes de renom del panorama de l’Stand 
Up a Catalunya amb el seu humor irreverent, fresc i no apte per a 
“ofendiditos”. El plat estrella de Lo Memefest 2020.  

Tomàs Fuentes - La Competència a RAC 1, El Mundo Today, La Ruina...
Asaari Bibang - La Resistencia, Riot Comedy, La Negra Batalla... 
Marc Sarrats - El Soterrani, El Món a RAC 1, A Mem a Pams... 
Ana Polo - La Segona Hora a RAC 1,  Comedy Gold BCN... 
Godai Garcia - El Soterrani, El Món a RAC 1, A Mem a Pams... 
Charlie Pee - El Soterrani, L’apocalipsi a Catalunya Ràdio.

Lloc: Càmping Municipal 
Preu: 8 euros 
Capacitat: Aforament limitat. L’entrada es farà esglaonada i les 
cadires estaran distribuïdes per colles. Hi haurà servei de barra 

10 €

Venda d’entrades a la Botiga del Museu a partir del 14 de desembre

Una mare vídua i tres filles, arruïnades pel ritme de vida de la 
mare, es llancen a la cacera d’un marit milionari, tant és qui 
sigui el senyor, l’únic que compta 
és que tingui un bon compte 
corrent per poder sostenir el 
luxe que aparenten. A tot això, 
hi posarà cullerada la Justa, “una 
minyona” molt especial, també 
l’administrador de les finances, 
enamorat d’una de les filles i el 
fill del milionari, que fa sopes, i 
voldrà fer un tastet de les filles 
de la vídua. Una comèdia d’amor, 
d’amor a la pasta, on tot s’hi val, 
però, on Cupido tindrà l’última 
paraula.

Autoria | Direcció

Lluís Coquard | Joan Ribó

Repartiment

Sònia Balcells, Mercè Riera, Marta Berzosa, 
Maria Nadal, Alexandre Barquets, Julian 
Pérez, Carles Cabrera i Silvia Clop

Casats per Amor a la Pasta
  comèdia 



Organitza:

www.culturatarrega.cat/teatreateneu


