Sisena edició → del 09 a l’11 — abril 2021

La
floració
de les
arts

Aquest any arribem a la VI edició del nostre festival
artístic per excel·lència, el PrimaverArt. Quan comença
a arribar el bon temps, ens encanta que els carrers i les
places del nostre poble s’omplin de teatre, circ, dansa i
música; i també de morellenques, morellencs i visitants
d’arreu que volen gaudir de cultura en estat pur “a peu
de carrer”.
Passat l’hivern, ve de gust sortir al carrer i riure, participar
o, senzillament, deixar-se encisar amb cadascuna de les
propostes que hem preparat, amb molta il·lusió, per a
aquesta edició.
Com sempre, esperem que trobeu activitats del vostre
gust entre el gran ventall que composa la programació,
i que animeu amics i coneguts a viure la primavera, l’art i
la cultura en general de la millor manera possible, en un
dels caps de setmana més festius de l’any.
Us hi esperem!

Divendres 9 d’abril

18 h / 90’ / Plaça Francesc Macià

Fàbrica de Talents
Dansa, Música i Teatre
__Per a tots els públics

Quarta edició de l’espai. A cada any que passa,
més joves s’apunten a exhibir els seus talents musicals,
els seus millors balls o les seves millors habilitats.
No us perdeu les grans actuacions que ens esperen.
Col·laboren:
Escola Municipal de Música El Morell,
activitat de Dansa de l’AMPA
Ventura Gassol.

__El Morell, Catalunya

Divendres 9 d’abril

21 h / 45’ / Plaça Maria Mercè Marçal

Esencial
COMPANYIA VAIVÉN CIRCO

Circ

__Per a tots els públics

ESENCIAL és un espectacle que parla de transicions.
Cinc personatges que juguen, que somien, un viatge
d’aventures que ens portarà a llocs remots on la decisió
vital serà agafar el camí més senzill. Aquest nou espectacle
de Vaivén Circo es presenta amb una posada en escena
inspirada en l’arc de Sant Martí de Waldorf, una joguina
composta de pilars i arcs que proporcionen un entorn espectacular. Ens trobem davant d’una arquitectura canviant
i capaç de reinventar-se, com fa el mateix ésser humà en
la recerca del seu progrés, progressar. Una escenografia
amb matisos poètics, ideal per crear un entorn màgic on
treballar l’equilibri, amb subtils diferències que poden
portar al pas del caos a l’harmonia en pocs segons.
Idea original: Vaivén Circo
Intèrprets: Manolo Carambolas, Chema Martín,
Irene de Pau, Raquel Pretel, Celia Sako, Rebeca Carrera,
Miguel Moreno “Bolo”.
Direcció: Vaivén Circo i Javi Parra
Composició Musical: Daniel Maldonado “Sam”
Escenografia: Vaivén Circo, Pepe del Pino, Raúl Ruiz
“Niño de las Pinturas”
Vestuari: Joan Prohibido.
Disseny de llums: Joan Carles Tamajón
__Granada, Andalusia

Dissabte 10 d’abril

12 i 17 h / 60’ / Plaça Era del Castell

Bye Bye, Confetti
COMPANYIA LA BALDUFA TEATRE

Espectacle teatral de clown
__A partir de 8 anys

Tres pallassos ploren la mort del seu líder, Confetti.
L'absència del pare espiritual que els guiava és notòria,
el buit que ha deixat sembla absolut, la manca de lideratge els desconforta, els aclapara, els mortifica: la desolació!
Algú haurà de substituir-lo?!
Autoria i direcció: La Baldufa: Enric Blasi, Emiliano Pardo,
Carles Pijuan Amb la col·laboració de Jokin Oregi
Música: Óscar Roig
Disseny de llums: Miki Arbizu
Disseny escenogràfic: Carles Pijuan
Disseny i confecció de vestuari: Rosa Solé
Construcció d’escenografia: Juan Manuel Recio, Ferran
López, Xevi Planas, Carles Pijuan
Actors: Enric Blasi, Emiliano Pardo, Carles Pijuan
Tècnic: Miki Arbizu o Anjos Fernández
Producció: Enric Blasi, Emiliano Pardo, Amàlia Atmetlló,
Maria Capell
__Lleida, Catalunya

Dissabte 10 d’abril

19 h / 30’ / Plaça Francesc Macià

No sin mis huesos
COMPANYIA IRON SKULLS

Dansa

__A partir de 8 anys

No sin mis huesos és una peça que commemora el quart
centenari de la mort de Miguel de Cervantes (Abril 1616).
Iron Skulls Co revisa la biografia de l’escriptor per influenciar de la seva història i el context sociopolític de l’Espanya del Segle d’Or, on troben com a principals temes de
creació dels conceptes de religió i d’exèrcit.
Aquesta obra parteix del repertori del col·lectiu i ens
trasllada a un món oníric en el qual els fantasmes i els
pensaments obsessius prenen un paper fonamental
en la vida de l’autor, especialment durant la seva estada
a Alger. Iron Skulls Co. presenta una creació contemporània on proposen reflexionar a través del ‘theatrical
breakin’ sobre com un soldat frustrat va aconseguir
transformar l’energia negativa en art i de com va passar
de ser un soldat a ser un dels escriptors més importants
de la literatura universal.
Direcció i coreografia: Iron Skulls Co
Intèrprets: Adrián Vega, Facu Martín, Luis Muñoz, Diego
Garrido, Moisès “Moe” & Héctor Plaça “Buba”
Suplents: Ugo Boulard Música: Willy Barleycorn
Disseny de llums: Óscar González
Disseny i confecció de vestuari: Maria Zaguirre - ZAGV
__Barcelona, Catalunya

Dissabte 10 d’abril

21 h / 45’ / Plaça Maria Mercè Marçal

Urbasa
COMPANYIA HUTSUN+ORTZI

Circ i acrobàcia

__Per a tots els públics

En euskera, bosc humit.
Sona la txalaparta i la boira posa el marc a una muntanya
que respira natura, que respira calma. És la serra
d'Urbasa, perenne, que sempre ha representat
una frontera física i climàtica, un punt d'unió entre
persones i natura. Però, de sobte, la calma es veurà
trencada per un visitant que irromprà en aquest entorn
a través de la força i la tecnologia.
Companyia: Hutsun+Ortzi
Intèrprets: Ortzi Acosta, Mikel Urrutia, Anai Gambra
Direcció: Pablo Ibarluzea
Producció: Hutsun+Ortzi
Vestuari: Sandra Arroniz
Idioma: Sense text
__Pamplona, Navarra

Diumenge 11 d’abril

12 i 17 h / 60’ / Jardí de l’Ajuntament

Escargots
COMPANYIA SLOW OLOU

Espectacle de clown
__A partir de 6 anys

Cada cop que plou els passa, és normal, són mol·luscs
gastròpodes i ja se sap, els quatre tentacles es desperten
de forma intuïtiva i es veuen obligats a seguir el seu
instint, i no els queda més remei que emprendre el viatge
arrossegant la conquilla. I com dos caragols, es deixen
portar per la seva intuïció i, a poc a poc, com ha de ser,
et deixen un rastre de baba a la punta de les sabates que
se’t posa pels porus de la pell i t’encomana el bon humor
i el surrealisme. Per cert, tots els animals que surten a
l’espectacle són pura ficció… menys dos.
Clowns: Toti Toronell i Pere Hosta
Vestuari: Slow Olou
Escenografia: Toti Toronell i Pere Hosta
Fotografia: Xevi Vilaregut
Disseny gràfic: Sopa Graphics
Distribució: Mercè Casas
Producció: cia.Toti Toronell & cia.PereHosta
Agraïments: Fira Mediterrània de Manresa
Col·labora: Ajuntament de Girona, Diputació de Girona
Amb el suport: ICEC, Institut Ramon Llull
__Olot, Catalunya

Diumenge 11 d’abril

18 h / 40’ / Plaça Francesc Macià

Home
COMPANYIA CRIS-IS

Espectacle de clown
__Per a tots els públics

En una casa miserable, una parella viu la seva penosa
rutina.
Drama al servei de la comèdia. Riure del bo, del sonor,
del que cura.
Un espectacle trepidant, emocionant, hilarant i també...
tendre.
Intèrprets: Cristina Solé i Juan Pablo Luján
Director: Leandre Ribera
Vestuari: Cia Cris-is
Escenografia: Nacho Ullua i Cristian Cumplido
Producció: Leandre SL
Distribució: Agnés Forn
Agraïments: Laura Miralbés
__Barcelona, Catalunya

Diumenge 11 d’abril

20 h / 50’ / Plaça Maria Mercè Marçal

Koselig
COMPANYIA CAPICÚA

Espectacle de circ

__Per a tots els públics

El pas del temps ens canvia, però hi ha coses que mai
ho fan, com la sensació de calidesa que sorgeix en
compartir petits plaers amb gent propera. Cinc personatges insòlits conviuen en un carruatge multifuncional,
on de la rutina es fa un joc, el caos pot convertir-se en
una quotidianitat extraordinària, els records es gronxen
en el trapezi, les il·lusions pugen al pal i les experiències
s'enreden a la corda doble.
Direcció artística: Oscar Valsecchi
Intèrprets: Oscar Valsecchi , Miguel Ángel García
García,
Sira Bover Egea, Rebeca Gutiérrez Encuentra, Yolanda
Gutiérrez Encuentra, Misa Oliva Dosaiguas, Victoire
d’Antino.
Vestuari: Saemisae, Mariana González, Paola Delbalzo
i Marta Gaja.
Escenografia: Francisco Torrejón y Capicúa.
Disseny gràfic: Misa Oliva
Producció: Cia. Capicúa
Música original: Victor Morató.
Òscar Jorba (bateria), Miquel Galceran (contrabaix),
Lluc Riba (saxo i clarinet) Victor Morató (composició i
piano)
__Osca, Aragó

Entrades
Per aquesta edició, i a causa de les mesures sanitàries
vigents, les entrades seran numerades i amb un cost
simbòlic de 2 € per entrada.

aquesta primavera
llueix bossa festivalera.

El cost simbòlic l’hem adoptat per tal d’assegurar que
totes les persones que agafin entrada vinguin als espectacles que desitgen i, per tant, evitar que es perdin llocs
d’aforament per possibles baixes d’última hora.
En cap cas el preu de l’entrada s’ha marcat amb afany
recaptatori. Es per això que les entrades es bescanviaran
per uns “Bons de comerç” del mateix valor.

3€

Cada cop que entreguis la teva entrada en algun
dels espectacles se’t lliurarà un bo de comerç de 2 €
perquè el puguis gastar en els establiments adherits
a l’Associació de Comerciants i professionals del
Morell.
Consulta la llista de comerços i professionals adherits
a morellcomerc.cat

Venda d’entrades

Els ”Bons de comerç” seran vàlids del 10 al 30 d’abril.
Es podran bescanviar tots els bons en un mateix establiment o repartir-los en diferents establiments i compres.
Les entrades es podran adquirir, a partir de dimarts
6 d’abril, de la següent forma:
_ A les oficines del Centre Cultural, de dilluns a divendres de 17 a 21 hores.
_ A través de elmorell.koobin.cat, a qualsevol hora i fins
5 minuts abans de l’inici de cada espectacle.

Degut a la crisi sanitària de la Covid-19 els protocols
per a espectacles realitzats al carrer seran els següents:

Les mesures d’entrada

Mesures
sanitàries

• Entrada esglaonada: a les entrades hi haurà un
horari per accedir al recinte. Convé que tothom
intenti realitzar l’entrada quan toqui per evitar
aglomeracions i cues en els accessos als espais.
• Mantenir sempre la distància d’1,5 m en les cues
d’accés.
• L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment
tant a les cues d’accés com als recintes.
• Es realitzarà la neteja de mans amb productes
hidroalcohòlics.
• Es mesurarà la temperatura de cada assistent
abans d’accedir als espais.
• Hi haurà acomodadors que facilitaran l’accés a les
localitats comprades.
Les mesures de sortida
• La sortida es realitzarà de forma esglaonada i per
les diferents sortides habilitades per a cada espai.
• No s’ha d’aixecar ningú de les seves respectives
localitats fins que els acomodadors els condueixin
a l’exterior del recinte.
• Cal fer cas sempre a les indicacions dels
acomodadors per tal d’aconseguir una sortida
ordenada i esglaonada.
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