La primavera,
sempre torna

>>Més informació:
www.primaverart.cat

És un fet que durant la primavera el dia es van allargant, que
les flors floreixen per arreu i que els dies de pluja es combinen amb dies solejats i de calor. I també és un fet que durant
la primavera al nostre municipi arriba un dels actes més singulars, el PrimaverArt.
Durant quatre dies el Morell tornarà a rebre companyies i
artistes d’arreu per fer que els carrers i places es converteixin altre cop en l’epicentre cultural del poble. Una desena de
companyies i col·lectius ens sorprendran amb les propostes
que tenen preparades.
Com sempre la fita principal que ens hem marcat és programar espectacles de nivell, buscar força varietat en les propostes i que cadascú trobi en la programació algun acte que
el faci sortir al carrer. Però, sobretot, en aquesta 7a edició
ens hem marcat l’objectiu de poder tornar!
Tornar a fer una mostra on l’aforament limitat no sigui un
impediment perquè tothom gaudeixi del circ o la dansa.
Tornar a fer un festival totalment gratuït on la gent pugui
sentir i viure la música i el teatre. Tornar a poder gaudir d’espais singulars on poder menjar i beure mentre es miren i
s’escolten propostes artístiques.
En definitiva, tornar a fer del PrimaverArt allò que sempre
hem volgut que sigui, una mostra d’arts escèniques per a
tothom, gratuïta, de qualitat i sobretot “a peu de carrer”.
Nosaltres tornem, tan sols ens falta saber si vosaltres també
ho fareu!
Torna al PrimaverArt!

Dijous,
21 d’abril

18 h / 90’ / Plaça Francesc Macià

La Fàbrica de Talents
Dansa i música
>Per a tots els públics

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, alumnat de l’INS El Morell.
>>El Morell, Catalunya

Divendres,
22 d’abril

13 h i 20 h / 60’ / Plaça Francesc Macià

Potser no hi ha final
CIRC PISTOLET
Circ
>Per a tots els públics

Un escenari desordenat…, els acròbates arriben tard…,
i el músic, on és?
Aquest és el tret de sortida d’aquest nou espectacle.
Un portador que mana i ho vol controlar tot i que ningú
li fa cas… Un àgil-verticalista desmanegat, juganer i
amb molt de ritme… Un acròbata novell i despistat i
amb poca autoestima… I un músic amb deliris de grandesa i records d’un passat millor… Què en pot sortir,
d’aquest còctel tan divers i explosiu? Un espectacle a
ritme de rock, amb acrobàcies sobre taula, verticals,
mini-bàscula i equilibris de mans a mans en duo i trio!
Acròbates: Tomàs Cardús, Marc Hidalgo i Enric Petit
Idea original: Circ Pistolet
Ull extern: Ramiro Vergaz
Ull còmplice: Cie XY, Josep Maria Carulla
Contrucció taula i Bàscula: Boris Ordeix
Creació llums: Xavi Valls
Fotografia: Marta GC
Vídeo: Alan Fàbregas
Disseny: Dolma Studio
>>Terrassa, Catalunya

18 h / 25’ / Plaça de la Fàbrica

Ritme al carrer

LA BANDA, STREET GROOVE
Dansa
>Per a tots els públics
Un pot de grafiti, una ràdio vella o una acció tan quotidiana com esperar l’autocar poden convertir-se, amb
una mica d’imaginació, en el motor per oblidar l’avorriment i començar a crear ritme.
Direcció, creació i coreografia: The Ground Sisters
Intèrprets: Clara Martinez, Paula Farran, Marta Manotas,
Guillem Ripoll
Direcció escènica: Raquel Mora
Producció: The Ground Sisters
Management: Andrea Ferrera
Fotografia: Marta Riera, Toni Llobet
Disseny gràfic: Alba Esparza
>>Barcelona, Catalunya

22 h / 55’ / Plaça Maria Mercè Marçal

VoloV

COL·LECTIU TQM
Circ i dansa
>A partir de 8 anys
Un viatge entra paisatges i emocions. Un vaixell en constant moviment. Per mar, per aire i, fins tot, per l’arena del
desert. El rumb no està traçat i tampoc importa què els
espera més enllà. Els guia la música de cada paisatge, el
vent, els insectes, les tremolors, la quietud i l’acció. L’ara és
ara i el present, només és d’ells mateixos. Busquen altres
mons, altres maneres.
Recerca, autoria i direcció: Col·lectiu TQM
Intèrprets: Matias Kruger, Asvin López, Toni Gutiérrez, Mila Martínez, Tanja Haupt i Nacho López
Composició musical: Nacho López i Tanja Haupt
Direcció musical: Nacho López
Suport tècnic i disseny de llums: Mateo Martínez
Vestuari: Col·lectiu TQM
Escenografia: Vicente Andreu i Col·lectiu TQM
Vídeo i disseny gràfic: Gotzon Garcia
Fotografia: Rakel Cros
Assessorament artístic: Miquel Barcelona, Antonia Ruiz i Jose
Antonio Puchades
Assessorament en moviment: Miquel Barcelona i Antonia Ruiz
>>Catalunya, Aragó, Euskadi, Alemanya i Àustria

Dissabte,
23 d’abril

11 h / 55’ / Plaça Francesc Màcia

Chef Nature

COMPANYIA MARKELIÑE
Teatre de carrer
>Per a tots els públics
“Chef Nature” és un restaurant a l’aire lliure, amb un
hort propi. Els comensals deixaran de banda els seus
telèfons mòbils, portàtils i tauletes per reconnectar-se
amb la natura. La proposta de menú serà magnífica,
sorprenent, terapèutica i molt divertida.
Per la seva elaboració, Markeliñe utilitzarà els ingredients habituals a la seva cuina: ritme, gestualitat i la
imaginació en diferents materials. Tot amenitzat amb
una mica de sal i bogeria.
Guio i direcció: Markeliñe
Intèrprets: Jon Kepa Zumalde Iñaki Eguiluz, Fernando Barado, Sandra Fernández Aguirre., Jon Koldo Vázquez, Nerea
Martínez, Itziar Fragua, Esti Villa, Maite Bayon.
Direcció tècnica: Paco Trujillo, Jon Kepa Zumalde
Direcció artística: Marieta Soul Estudio Creativo
Atrezzo i complements: Markeliñe
Escenografia: Markeliñe
Vestuari: Maite Hernández
Música: Xabier Zeberio
Coordinació: Iñaki Egiluz
Producció: Joserra Martínez
>>Amorebieta, Euskadi

12.30 h / 60’ / Zona food trucks

+ 75

COMPANYIA FADUNITO
Teatre
>Per a tots els públics
Un espectacle de carrer, itinerant, que posa en evidència els freqüents problemes d’accessibilitat dels nostres
espais públics i del ritme frenètic de la nostra societat.
Autor: Ferran Orobitg
Direcció artística: Sergi Estebanell
Actors creadors: Cristina Aguirre, Claudio Levati, Miguel
Chimeno, Judith Ortiz, Ivan Alcoba, Alina Stockinger, Txus
Martinez, Ferran Orobitg, Gari Shochat, Núria Pellisa.
Escenografia: Xavi Planes (La Gárgola), Xavi Badia, Josep
Mora.
Vestuaris: Susana Navó
Maquillatge: Carles Reixach
Dossier: Natalia Barraza
Disseny gràfic: La Luciernaga produccions
>>Cervera, Catalunya

18 h / 45’ / Plaça de la Fàbrica

Cossoc

MAGÍ SERRA & ANAMARIA KLAJŠČNEK
Dansa
>A partir de 8 anys
Cossoc és un duet de dansa per carrer. És una col·laboració entre un ballarí de Catalunya i una ballarina d’Eslovènia. És una coreografia hipnòtica plena
d’imatges suggerents del que poden fer dos cossos
en constant equilibri. Un moviment de recerca sobre
la complexitat i la simplicitat d’una relació. Una finestra d’observació i curiositat per l’espectador, frontera
entre un espai públic i privat.
Establint una relació íntima, els dos intèrprets creen
una connexió forta, des d’on poder interpel·lar l’entorn
i integrar-se amb l’espai. La peça porta el públic per un
camí de calma i escolta. Potser la peça no és res més
que la recerca d’un lloc on trobar-se amb tranquil·litat
Creació, direcció i intèrprets: Magí Serra i Anamaria
Klajnšček
Compositor: Santi Careta
Fotografia: Nora Baylach
Video: Ignasi Castanyer
Distribució: Fani Benaiges
Coproductors: Fira Tàrrega, El Graner Centre de Creació,
Centre de Creació Roca Umbert
>>St. Esteve de Palautordera, Catalunya / Ljubljana, Eslovènia

20 h / 60’ / Plaça Maria Mercè Marçal

El Gran Final
BUCRAÁ CIRCUS
Circ
>A partir de 8 anys

Espectacle de carrer de clown contemporani i teatre
gestual per a tots els públics. Dos pallassos es retroben
després de 30 anys per acabar un espectacle que va
quedar interromput per l’esclat d’una guerra civil just
abans del seu gran acte final. El conflicte els va obligar
a seguir camins separats i a perdre el contacte. Ara,
junts de nou després dels seus periples individuals, lluitant per la supervivència i amb el cos més envellit, decideixen concloure el seu “gran final”. Un homenatge a
l’ofici de pallasso on s’estableix diàleg amb l’espectador
des de les emocions i on les paraules hi són sobreres.
Mirada externa: Dudu Arnalot
Producció: Bucraá Circus i Festival Internacional de Pallasos de
Cornellà 2018
Disseny i confecció de vestuari: Erika Perotti
Composició i enregistrament de música: Joan Bramon
Disseny i construcció de carros i catapulta: Sir’Wolf Solutions
Escenografia: Bucraá Circus
Disseny posters antics: Edgardo Gonzalez “Papito”
Disseny gràfic i audiovisual: Maria Soler
Distribució: Trompez Cirkus Management
>>Tordera, Catalunya

22.30 h / 60’ / Zona food trucks

Ball de gralles XXL
ELS VINARDELLS
Música
>A partir de 8 anys

Els Vinardells, una de les formacions punteres del
panorama graller, ens porten en aquesta ocasió el seu
ball de gralles XXL, una proposta que combina algunes ballables de sempre, pròpies de la formació tradicional, amb adaptacions de temes moderns que no
són propis del repertori graller. Tot això gràcies a una
formació ampliada amb una potent secció de metalls.
Un espectacle on amants i detractors d’aquest instrument redescobriran, després de filtre dels Vinardells,
mítics temes del rock català o alguns hits de la música
disco de sempre. Un bon grapat d’adaptacions sorprenents i diferents que, de ben segur, us faran venir
ganes de saltat i ballar.
*Espectacle que forma part de la celebració del 20è
aniversari de l’Escola de Música Municipal del Morell.
Gralla dolça: Jordi Mestre, Maria Mestre, i Jordi Catasús
Fiscorn: Pere Montserrat
Tuba: Juan Rodríguez
Timbal: Xavier Vila
>>Vegueria del Penedès, Catalunya

De 11 a 14 h i de 16 a 19 h / Plaça Era del Castell

Puck Cinema Caravana
TOMBS CREATIUS
Instal·lacions
>Per a tots els públics

Puck és una caravana habilitada com cinema. El seu ventre és un cinema minúscul, potser el més petit del món. Hi
caben set persones.
Aquesta singular sala de cinema itinerant projecta curtmetratges d’animació d’autor d’aquelles que no se solen
veure a la tele. La Puck combina l’art de carrer i el cinema
en una vivència única. Recupera l’experiència de veure
cine d’una forma singular, desperta la passió per l’animació i permet gaudir durant uns instants intensos de petites grans obres audiovisuals en un entorn que fa somiar.
Idea original, programació de continguts i direcció artística:
Carles Porta
Direcció executiva: Toni Tomàs
Construcció: Alfred Borràs i Toni Tomàs
Imatge gràfica i capçalera animada: Carles Porta
Animació: Ruben Hengesback
Tècnic de llums i so: Sergio Sisques
Producció: Tombs Creatius i Carles Porta
>>Bellpuig, Catalunya

De 11 a 14 h i de 16 a 19 h / Plaça Era del Castell

L’estrany viatge del Senyor Tonet
TOMBS CREATIUS
Instal·lacions
>Per a tots els públics

La vida del Sr. Tonet és fascinant. Les seves aventures
són un tresor per descobrir. Des que vam conèixer la
seva història, no hem pogut deixar de pensar en ell i
en els seus viatges. Volem compartir les seves troballes
úniques, totes les criatures màgiques que va conèixer
en les seves expedicions. Estan dins de cadascun dels
10 jocs construïts amb material de desús. Entre fustes,
palets i mobles antics s’amaguen els seus secrets.
Cada joc en una caixa. En cada caixa, una història. I en
cada història, una criatura nova. Deixeu-vos portar per
la curiositat per descobrir un món de so, llum i moviment que es fa real a través de la robòtica.
Autor: Toni Tomàs
Producció: Tombs Creatius
Direcció artística: Carles Porta
Direcció tècnica: Sergio Sisques
Música: Josep M. Baldomà “Baldo”
Il·luminació: Miki Arbizu
Construcció: Diego Caicedo, Joan Domingo, Toni Tomàs
Disseny: SopaGraphics
>>Bellpuig, Catalunya

Diumenge,
24 d’abril

12.30 h / 80’ / Zona food trucks

La Ludwig Band
Música
>A partir de 8 anys

L’Andreu, el Gabriel, el Lluc, el Pau, el Quim i el Roger
són el segon millor grup d’Espolla.
El 2017 La Ludwig Band comencen a tocar les cançons
que el Quim Carandell acumulava des de l’adolescència. Des del Cuartelillo d’Espolla, la base operativa del
grup i antiga caserna de la guàrdia civil, el grup assaja,
evoluciona i perfecciona aquestes cançons.
Sona folk pedant, cançons de pastorets i s’escolten heptasíl·labs que parlen de la vida i rimen assonants. Temes
potser quotidians, potser no tant, amb girs inesperats i
secrets que es descobreixen amb el temps.
>>Espolla, Catalunya

17 h / 45’ / Zona food truck

Possê

SOUND DE SECÀ
Música i dansa
>Per a tots els públics
Possê significa comunitat, grup, família... és un espectacle que conté una clara reivindicació de l’espai públic. Un
espai que tant hem trobat i estem trobant a faltar a causa
de l’actual crisi sanitària.
És un crit d’esperança per poder tornar a recuperar el
carrer com a espai de convivència. Una peça idònia per
aquests moments que ja en la seva estrena ens deia que
“tot anirà bé”.
Sound de Secà fusiona de manera única la música dels
seus instruments de percussió, la dansa i el teatre creant
un llenguatge característic i personal.
Creació: Sound de Secà
Direcció artística: Genís Farran
Direcció musical: Robert Canela
Intèrprets: Laura Barquets, Robert Canela, Laia Farran, Jesus
Franco, Sandra Garcia, Joan Gonzalez, Núria Pulido, Jordi
Talavera.
Col·laboracions: Carlos Monfort, Maria Salarich, Montse Pelfort
>>Cervera, Catalunya

19 h / 50’ / Plaça Francesc Macià

Bozzà!

COMPANYIA BAIRES BOZZÀ
Circ
>Per a tots els públics
Una aventura circense de cinema negre en què un
detectiu s’enfronta al cas més important de la seva
vida. Jazz i tango es fusionen en una trama absurda i
amb segell personal, que desencadena números de
tècniques aèries, acrobàcia i perxa en equilibri... que
ens acaben desvelant qui és qui en aquesta particular
història tragicòmica.
Intèrprets: Grisel Pallisó, Nacho Ruiz
Direcció: David Morales
Díez Idea original: Dèlia Batet
Producció: la Circoteca
Escenografia: Jordi Gómez
Vestuari: Isabel Garcia
Amb el suport de: Cia. Passabarret
>>Buenos Aires, Argentina / Montblanc, Catalunya

De 11 a 14 h i de 16 a 19 h / Plaça Era del Castell

La Caixeta

COMPANYIA HOLOQUÉ
Instal·lacions
>Per a tots els públics
Dues ballarines descansen al capdamunt d’una caixeta
de música gegant. L’espectacle ens endinsa en un
viatge ple d’engranatges que es transformen i donen
vida a una bonica història d’amor prohibit entre la música i la dansa sota el govern del rei Por. La companyia
treballa combinant les arts escèniques amb les noves
tecnologies per tal de crear espectacles que condueixin tant el públic més jove com l’adult a un univers de
somnis on tot és possible. Un relat sobre el despotisme i els amors prohibits, en un cosmos regit per la
música i la dansa.
Idea original: Diego Caicedo
Assesorament: Jordi Duran
Direcció d’actors: Aina Rovira
Actors: Diego Caicedo, i Miquel Vallès/Jordi Villacampa
Veu en off: Núria Casado
Construcció escenografia: Miquel Vallès i Diego Caicedo
Vestuari: Aina Rovira, Miquel Vallès, i Diego Caicedo
Estructura titelles: Joan Pena
Animació 3D: Marc Calero
Arranjaments: Dani López
Programació i tecnologia: Stage Lab
Producció i distribució: Núria Prunera i Jordi Villacampa
>>Lleida, Catalunya

De 11 a 14 h i de 16 a 19 h / Plaça Era del Castell

Teatrets Mecànics

COMPANYIA PEUS DE PORC
Instal·lacions
>Per a tots els públics
Les màquines de bar han sortit al carrer i s’han trobat
amb els titelles!
Sis teatrins de titelles de guant, a l’estil del Punch
& Judy anglesos i amb un estil retro que combina
fusta i ferro, es posen a l’abast del públic, que els pot
manipular amb palanques i botons com les de les
màquines de bar antigues. Els teatrets funcionen per
partides. Mentrestant, una parella hi juga, la resta del
públic gaudeix com en una representació dels tradicionals titelles.
Idea, creació i producció: Xesco Quadras
>>Centelles, Catalunya

Zona food trucks
Un any més, torna per poder recuperar forces o
refrescar-se la zona de food trucks ubicada al pati del
Centre de Dia.
Horaris:
Divendres de 19 a 01 h
Dissabte de 10 a 01 h
Diumenge de 10 de 21 h

Ubicacions dels espais
Plaça de la Fàbrica

Divendres / Ritme al carrer / 18 h / 25’
Dissabte / Cossoc / 18 h / 45’

Plaça Maria Mercè Marçal

Divendres / Volo V / 22.30 h / 55’
Dissabte / El Gran Final / 20 h / 60’

Plaça Era del Castell (Instal·lacions)

Dissabte / Puck Cinema Caravana
Dissbate / L’estrany viatge del Senyor Tonet
Diumenge / La Caixeta
Diumenge / Teatrets Mecànics

Plaça Francesc Macià

Dijous / La Fàbrica de Talents / 18 h / 90’
Divendres / Potser no hi ha final / 13 i 20 h / 60’
Dissabte / Chef Nature / 11 h / 55’
Diumenge / Bozzà! / 19 h / 50’

Zona food trucks

Dissabte / Ball de gralles XXL / 22.30 h / 60’
Dissabte / +75 / 12.30 h / 60’
Diumenge / La Ludwing Band / 12.30 h / 80’
Diumenge / Possê / 17 h / 45’

>>L’organització es reserva el dret a modificar, si les
circumstàncies ho reclamen, les dates, els llocs, els
horaris o qualsevol altre canvi en el programa.
>>Dipòsit legal T 397-2022

