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DIVENDRES
26 D’ABRIL
La primavera
les arts altera
Aquest any s’ha de celebrar que el PrimaverArt arriba a la V
edició. Només podem estar agraïts que davant de cada
espectacle hi hagi hagut un públic tan rialler, entregat i
participatiu com el que ens ha acompanyat durant aquests
últims quatre anys. Esperem que aquest any sigueu encara
més, els amants de les arts escèniques que ompliu les places
i els carrers del Morell i que gaudiu de la programació,
variada i de gran qualitat, que hem preparat per a aquesta
edició tan especial.
Com en les altres ocasions, els diferents espais del municipi
rebran un gran ventall de propostes de teatre, circ, dansa i
música. Esperem que tothom trobi, almenys, un muntatge
que l’engresqui a sortir, a veure, a sentir i a participar del cap
de setmana més primaveral de l’any. I, sobretot, que ho
pugueu gaudir tot “a peu de carrer”.

17 h
El Llop Ferotge
El llop ferotge ha estat caçat. Després d’haver-se menjat la
caputxeta, l’àvia, sis cabretes i gairebé tres porquets, s’ha
d’enfrontar a un judici popular amb les mares d’aquests
personatges com a testimonis. Quin serà el veredicte? És
realment culpable, o potser senzillament tenia molta gana?

20 h
Set Up
Fascinats per la fastuositat de les grans produccions, 3
excèntrics personatges pretenen emular-les de la manera
que saben: amb un gust més que dubtós i una imatgeria
pròpia d’octogenàries. A sobre, s’han confós d’horari i arriben
mitja hora tard. En fi, això no impedeix que facin gala d’una
gran malaptesa i una descoordinació del més alt nivell.
Los Barlou (Salou, Catalunya)
Zona Food Truck / Circ / Durada: 60’

La companyia del Príncep Totilau (Barcelona, Catalunya)
Plaça Era del Castell / Teatre-Titelles / Durada: 50’

22 h
L’exèrcit de la llum

18 h
La Fàbrica dels Talents

Sempre podem trobar un raig de llum en l’obscuritat. Un
espectacle itinerant amb 4 artistes plens de color, amb un
vestuari dissenyat i programat a la perfecció amb els
moviments i les coreografies que tant caracteritzen la
companyia.

Tercera 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, Escola de
Dansa de l’AMPA Ventura Gassol i alumnat de l’IES El Morell.
Plaça de la Fàbrica / Dansa-Música / Durada: 90’

Brodas Bros (Barcelona, Catalunya)
Rambla Pau Casals / Dansa / Durada: 30’

22.30 h
Aigua
En un univers distòpic, que podria ser el nostre, dues ànimes
errants, irreverents i assedegades, coincideixen amb el guardià
de l'aigua. Ell, malcarat i camallarg, haurà d'obrir el seu enorme
cor per recuperar el ball i el somriure. Elles, amorals i impertinents, hauran d'aprendre a comportar-se. Els tres necessiten
tant l'aigua com aprendre a viure. En aquesta història tot es
mou, oneja, es balanceja sinuosament com un vaixell. El
sistema, les emocions, els sentiments... son com l'aigua.
Nuc (Vila-real, País Valencià)
Plaça Francesc Macià / Circ-Dansa / Durada: 45‘
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DISSABTE
27 D’ABRIL
11 h
Struc Màgic Teatre
La Cia. Struc ofereix un espectacle de màgia còmica
delirant, ple d’il·lusió i fantasia, i ho farà en un espai molt
especial, l’Struc Màgic Teatre, una caravana al més estil
clàssic dels teatres ambulants.
La Cia. Struc (L‘Aleixar, Catalunya)
Plaça Era del Castell / Màgia / Durada: 60’

12.30 h
The Wandering Orquestra
Arriben a la ciutat amb Mozart i Beethoven a les maletes i
els seus vells instruments a l’esquena. Els cinc grans
músics de la WANDERING ORQUESTRA han vingut a fer
un gran concert. El problema és que ningú sap on han de
tocar, on han d'anar ni amb qui han de parlar. Potser no
arribaran a fer el concert que esperaven però sí que
tocaran música amb la participació del públic!
SE Sergi Estebanell (Barcelona, Catalunya)
Plaça Era del Castell / Teatre / Durada: 60’

17 h
Wet Floor
L’espectacle està a punt de començar. El festival ha
contractat els serveis de l’empresa Wet Floor, amb més de
trenta anys d’experiència, perquè deixi l’escenari en
condicions. Tot ha d’estar net i polit abans que arribin els
artistes.
Cris-is (Vilassar de Mar, Catalunya)
Davant del Teatre-Auditori / Circ-Clown / Durada: 30’

18 h
Amortal Combat
Un provocador manipulador. Dos rivals inseparables.
Amor i odi es troben al menú: conflictes a la carta. Ja es diu
que tres són multitud, tot i que no n’hi ha dos sense tres,
però sí un sense dos. A la tercera bala vençuda...
Los Moñekos (Barcelona, Catalunya)
Plaça de la Fàbrica / Dansa / Durada: 25’

19 h
Espera
Quan el límit entre l’escenari i el públic desapareix, l’espectacle es converteix en una ocasió per compartir una
experiència col·lectiva, on ens mirem a la cara amb
desconeguts i ens escoltem amb els cossos.
Circ EIA (Barcelona, Catalunya)
Plaça de l’Església / Circ / Durada: 45’

20.30 h
Sol Bemol
El duet belga D’Irque & Fien ens porten el seu espectacle
Sol Bemol, una obra on es barregen les partitures de piano
d’ella amb les acrobàcies aèries d’ell. Una creació en què la
música, el circ i l’humor estan presents per aconseguir el
que sol ser una fita per a ells, “crear felicitat” per a qui els
envolta.
D’Irque & Fien (Zoersel, Bèlgica)
Plaça Francesc Macià / Circ / Durada: 45’

22.30 h
Hummusman
Després de l’èxit del seu primer àlbum Catalan Fanfare!, la
primera fanfàrria amb so de cobla, els Biflats, presenten el
seu nou espectacle Hummusman. 14 músics bojos en
escena, grans dosis de teatralitat i quelcom de gamberrisme i festivitat posaran potes enlaire la nit del dissabte del
PrimaverArt.
Biflats (Blanes, Catalunya)
Zona Food Truck / Música / Durada: 80’
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12 h
Equilibrium
Una dona curiosa es troba en el seu camí amb diversos
objectes: pals i un gran cèrcol. Amb ells comença a jugar i a
familiaritzar-se fins que arriben a fusionar-se en una dansa,
jocs i acrobàcies. Equilibrium és una via de coneixement,
d'esforç, desafiament i unió.
Maria Cavagnero (Buenos Aires, Argentina)
Pista del PP1 Carrer Miquel Martí i Pol / Circ / Durada: 20’

13 h
El Asombroso Dave
Wonderthing
Amb Dave Wonderthing com a mestre de cerimònies ens
endinsarem en el món de la màgia, l’escapisme i altres
proeses que és capaç de realitzar aquest peculiar artista de
l’impossible. Suspens, perill, desconcert i humor seran les
armes per entretenir i divertir l’audiència que es congregui.
Capitán Maravilla (Málaga, Andalusia)
Zona Food Truck / Circ-Màgia / Durada: 50’

17 h
Conseqüències
M’he aturat un instant a escoltar, a mirar, i el món continuava al seu ritme al meu voltant. Com puc retrobar-me amb
el que he perdut durant aquests instants? Com més
m’accelero, més tard arribo, com si una força estranya
conspirés contra la meva presència. I tu? Tu què mires?
Cia Moveo (Barcelona, Catalunya)
Plaça de la Fàbrica / Dansa / Durada: 30’

18 h
Equilibrium
Una dona curiosa es troba en el seu camí amb diversos
objectes: pals i un gran cèrcol. Amb ells comença a jugar i a
familiaritzar-se fins que arriben a fusionar-se en una dansa,
jocs i acrobàcies. Equilibrium és una via de coneixement,
d'esforç, desafiament i unió.
Maria Cavagnero (Buenos Aires, Argentina)
Pista del PP1 Carrer Miquel Martí i Pol / Circ / Durada: 20’

19 h
Flou Papagayo
Tres caràcters sensibles i caòtics peregrinen circularment
en una pista de circ eterna i universal. Les emocions i el
deliri per compartir son l'impuls d'aquest curiós viatge on
cada un d'ells aconsegueix convèncer l'altre d'allò que ni
ell mateix sap. I és que Flou Papagayo no es pot saber,
perquè només se sent.
Mumusic Circus (Sant Celoni, Catalunya)
Plaça Francesc Macià / Circ / Durada: 30’

Zona FoodTruckArt
Un any més i per poder recuperar forces o refrescar-se
comptarem amb la Zona de Food Trucks ubicada al pati del
Centre de Dia. Aquest any s’hi podran degustar les Galetes
Bretones i Crêpes de la Tipo Food Truck, les especialitats en
cuina andalusa que oferiran La Domingueras, la millor
vedella del Pirineu 100% ecològica del Pepito Bravo o la
cuina italiana de la Panzer8 Food Truck.
Divendres 26, de 19 a 1 h
Dissabte 27, de 10 a 1 h
Diumenge 28, de 10 a 21 h
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