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CATÀLLEG DEE COM
MMEM
MORA
ACIONSS 2018
8
Prroposte
es per a públicc adult i familiiar
Vols proggramar un
na comme
emoració del
d 2018??

Per a pú
úblic ad
dult:
Carme SSansa diu
d i canta Mariia Aurèllia Capm
many
A càrrec
c
de Carrme Sansa i Jaume
J
Mallo
ofré

10
00 anys del n
naixement de Maria Aurèlia
A
Capm
many
Un
n espectacle que combina textos i cançons am
mb l’acompa
anyament dee
l’accordió. L’esppectacle té un referentt previ: els espectacless de cabaret
lite
erari a la míttica Cova del Drac on parrticipava Carm
me Sansa sota la direcció
ó
d’A
Antòn Codinna (1968‐197
72). En ell, hi trobarem
m també fra
agments delss
llib
bres Cartes iimpertinentss o Qué dia
ablos es Cataalunya i Auca de Maria
a
Au
ulèlia Capmanny escrita pe
er Magí Sunyyer.
Carme Sansa és una reconeeguda actriu de
d l’escena caatalana amb un llarg recorre
egut mereixeddor de tres prremis de la
dons. A més, ddestaca per laa seva lluita pe
els drets de lees dones i per l’ús social de
crítica teatral de Barcelonaa i altres guard
la llengua catalana.

Espero merave
elles
2018: 100 aanys del naiixement de Montserra t Abelló
A càrrec
c
de de Mirna Vilasís
ís, veu i
tecclats i Xavi M
Murcia, veu i guitarra
Concert
0’
Durada: 60

Un espectacle musical bassat en l’obraa
de Montserraat Abelló. Un projectee
grescador een què tote
es dues van
n
eng
tre
eballar fins poc abans de la mort
d’Abelló. “EEspero meraavelles” és el
e testimoni d’aquest projecte.
p
Tre
etze poemess de Montse
errat Abelló
ó,
cantats per Mirna Vilassís i musicatts per Xavi Múrcia. Verrsos que ja han esdevinngut eterns i que Vilasíss
omenatge a un dels gran
ns noms de laa
trasllada a lees cristal∙linees aigües del folk, el jazz i la cançó d’autor. Un ho
cultura de casa nostra. La
L reafirmació de la trannscendència i la transversalitat de la seva obra. I, sobretot, el
e
record d’una amiga quee mai acaba
arà de marxaar, a qui ten
nim d’allò més
m present i a la qual continuarem
m
uest disc.
celebrant a ttravés d’aqu
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Si el llib
bre crem
ma, no l’’apaguis. Manu
uel de Pedrolo
P
dixit
A càrrec d’Àngels Bassass, veu, Anna Comellas, viioloncel

100 anys deel naixement de Manu
uel de Pedrrolo
Recital poèttic amb música
a
Durada: 50
0’

Una lectura de fraggments que ens guia en un recorreguut amable i proper
p
per laa
seva prrolífica obra i que ens permetrà desscobrir al draamaturg,
el narra
ador i al poeeta, alhora la persona com
mpromesa, ccreativa i
intensa
a.
Àngels Bassaas és Llicenciiada en Art Dramàtic perr l'Institut de
el Teatre de Barcelona am
mb Premi
Extraordinari de carrera. Ha
H treballat en
n teatre i en teelevisió, i com
mpta amb dive
ersos premis aal llarg de
é violoncel∙li sta llicenciad
da amb el Premi Extraorddinari de
la seva trajeectòria. Annaa Comellas és
Viololoncel l’aany 1998. Ha estat professo
ora de conserrvatori i conce
ertista col∙labo
orant amb Lluuís Llach o
Antonio Orozzco. Actualment és primer violoncel
v
de l’ Orquestra Un
nesco Barcelon
na.

MMM
2018: 20 an
nys de la mo
ort de Maria Mercè Maarçal
A càrrec de C
Cristina Cervvià (veu) i Qu
uim Solà (pia no)
Poesiia amb música
a
Durada: 40
0’

Recital
R
dediccat a la poe
eta Maria Mercè
M
Marçaal on s’interrcalen textoss
poètics
p
i fraggments del se
eu dietari.
Amb
A
el piani sta Quim So
olà.
La
L Cristina CCervià és acttriu de teatrre, televisió i cinema. Ha
a rebut variss
premis
p
d’inteerpretació i ha estat no
ominada duees vegades als
a Butaca. A
més,
m també ha creat variies rutes literàries.

El senyaal de la pèrdua
a. Mariaa Mercè Marçal
2018: 20 an
nys de la mo
ort de Maria Mercè Maarçal
A càrreec d’Àngels B
Bassas, veu, Anna
A
Comellas, violoncell
Recital poètic
p
amb m
música
Durada: 50
0’
De la ve
eu de l’actriu À
Àngels Bassass i la violoncellista Anna Com
mellas, ens arrriba la lecturaa
del escrrits inèdits deels últims an
nys de l’escrip
ptora Maria M
Mercè
Marçal i una interess ant correspon
ndència inèditta.
Àngels Bassas és Ll icenciada en Art Dramàtic per l'Instituut del
Teatre de Baarcelona amb Premi Extrao
ordinari de caarrera. Ha tre
eballat en tea
atre i en televvisió, i
compta amb
b diversos prremis al llargg de la seva ttrajectòria. Anna
A
Comella
as és violonceel∙lista
llicenciada amb el Prem
mi Extraordina
ari de Violol oncel l’any 1998. Ha esstat professoora de
o Orozco. Acttualment és pprimer
conservatori i concertista col∙laborant amb Lluís Llaach o Antonio
nesco Barcelo
ona.
violoncel de l’Orquestra Un
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Per a pú
úblic familiar:
Mestre Fabra, caçador de parraules
2018: 150è aniversari del
d naixemen
nt de Pompeeu Fabra (18
868‐1948) i dels 100 anyys de la pub
blicació de laa
Gram
màtica Catalaana normativva

A càrrrec de Clarra Soler
La Caarola viu en
n una casa plena
p
de llibbres que am
maguen cosess
màgi ques i inim
maginables. Tota
T
aquestta biblioteca
a és del seu
u
pare;; un home be
en especial que
q és tot unn savi i un gra
an mestre dee
les pparaules: es diu Pompeu
u Fabra. El M
Mestre Fabrra estima less
parauules, les ado
orm, lers riu i les somia; les pesca, le
es planta i less
cull; les caça! Sí, és tot un caçador de pa raules que s’ha
s
proposat
posa r fil a l’agullaa, fer neteja i ordenar‐less com cal.
Mesttre Fabra, ca
açador de paraules
p
és un espectaccle amb unaa
posada en escena planera i actual, amb especial atenció per la visualitat i la poètica.
Actuuació amb objjectes i titelles
Durad
da | 50 minuts

Amb B de Brosssa
A càrrec de Teaatre Aula
És per això qque la com
mpanyia Tea
atre Aula vvolem retre
e‐li un petit
menatge. Enn ell ens agradaria refflectir el m
món visual i plàstic quee
hom
carracteritza al poeta, d'unaa forma senzzilla, on la ll um, els colo
ors i la màgiaa
estan constantm
ment presen
nts.
L'accordió, inte rpretant la música en directe, creeada expresssament per
l'ob
bra, i les canççons amb elss poemes de
e l'autor, conndueixen la composició.
Un viatge d'imaatges, paraules i música, que s'entre llacen per do
onar forma a
l’un
nivers espon tani de l’artiista.
A la
a nostra obraa Amb B de Brossa, pode
em gaudir dee la Màgia i el
e Movimentt,
que
e estan semppre presentss, fent servir diferents tèècniques de manipulació
ó,
ombres xineeses i ombress 3 dimensio
ons.
Teatre Aula,, no volem més,
m que gau
udir i divertirr‐nos tots ple
egats amb l'increïble móón espontanii i visual d'en
n
Brossa.
Gènere/Com
mmemoració
ó: Teatre, música, objecttes i màgia. 20 anys de la mort del polifacètic artista
a
catalàà
Joan Brossa, i el 2019 ce
entenari del seu naixemeent.
Durad
da | 45 minuts
Segm
ment d’edat al que s’adreça | Tot tipus dee públic sense
e límits d'edatt.

20 anyss produint i divulgant
d
esp
pectacles liteeraris

El petit món de
el Petit Príncep
p
2018: 75 anyys de la publicació de El petit
p
príncepp

A càrrec d’A
Assumpta Mercader
M
El Petit Prínccep ha viatjaat fins a la terra i ha connegut un pilot enmig deel
desert. Juntts parlen de
e moltes co
oses: del pet
etit planeta on viu, delss
asteroides qque ha visitatt i del que ha
a descobert a la terra. El Petit Príncep
p
e volcans i arrencar
a
els bbaobabs, sab
beu per què??
explica que ccal netejar els
També ha deemanat que li dibuixin un xai, en volleu conèixer la història? I
la flor, què fa tot el dia
d sola? I la
a guineu, q uè vol dir amb
a
això dee
“domesticarr”? Junts ressoldrem aquestes qüestiions i parlarrem d’aquest
famós llibre,, de l’amistatt i de les coses que són rrealment imp
portants.
Narrració amb teatre d’objectes
Durad
da | 40 minuts
Segmen
nt d’edat al quue s’adreça | públic familiar




mbé ens podeeu demanar altres recita ls d’edicionss anteriors o temàtiques concretes.
Tam
Us rrecordem qu
ue ens pode
eu demanarr propostes dissenyades a mida deels vostres interessos o
altrees activitatss del nostrre fons de catàleg qu
ue podeu consultar a la nostra pàgina
p
web
b:
www
w.taleiacultu
ura.com

Necessitats tècniques bàssiques


A co
oncretar per a cada propo
osta

Contracttació


Per contractació
ó i pressupo
ost podeu co ntactar amb Taleia Cultu
ura a:
taleia@ttaleiacultura
a.com o truccant al 93 319 60 69



La disponibilitat dels especta
acles ve conddicionada pe
er l’agenda dels professioonals.

