Xics del Xurrac” i “el Viatge”
Instal·lació, tots els públics
TOMBS CREATIUS és una companyia d’arts de carrer que proposa jocs i experiències
per mantenir despert l’infant que portem a dins.
Xics del Xurrac: Apadrinada pels Margeners de Guissona i pels Tirallongues de Manresa,
aquesta és la primera colla castellera nascuda d’una fusteria. Els seus membres són
de fusta i cobren vida a través del joc cada cop que surten a plaça. Plantegen reptes
d’enginy i posen a prova gent de totes les edats.
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El viatge: Hi ha experiències que només es viuen un cop a la vida. O dos. Dins del que
sembla una caravana de fira tradicional, s’amaga un aparell únic manegat per un mecànic peculiar. Ell ens convida a entrar en l’artefacte i a fer un viatge sideral que ens
portarà al límit.

Dilluns
4 de gener de 2020
Poliesportiu
de 10:30 a 13:30 i de
16:30 a 19:30

Instal·lació

Fitxa artística Xics del xurrac:
Idea i autor: Toni Tomàs Acompanyament artístic: Carles Pijuan
Construcció: Joan Domingo, Diego Xavier Caicedo, Toni Tomàs
Producció: Tombs Creatius
Fitxa artística El Viatge:
Autor: Toni Tomàs. Producció: Tombs Creatius. Acompanyament artístic: Paco Paricio. Director tècnic: Sergio Sisques. Actor: Toni Tomàs. Música: Josep Baldomà “Baldo” Disseny: SopaGraphics Animació: Carles Alberdi, Alfred Sesma Construcció:
Diego Xavier Caicedo, Toni Tomàs

Conferència

11
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Conferència amb Mabel Lozano:
“Pornoexplotació”
Conferència i col·loqui, públic a partir de 16 anys.
Conferència i posterior col·loqui, organitzada conjuntament amb l’Institut Català de la
Dona, i basada en el llibre que Mabel Lozano ha escrit conjuntament amb Pablo J. Conellie. Mabel Lozano és escriptora, directora, documentalista i actriu, entre altres. Ens
parlarà sobre la relació entre pornografia, prostitució, pobresa i dones.

Diumenge
11 d’abril de 2021
Sala d’Actes de
l’Ajuntament
12.00 h

Hotel iocandi amb la proposta “Peix”
Circ, tots els públics
Segona producció d’aquesta companyia que presenta un solo de petit-mitjà format
basat en el circ i el pallasso. Una reflexió, des de la poètica de l’absurd, sobre la mallorquinitat, sobre l’impacte del turisme, sobre la lluita de poders, sobre la buidor, el silenci
i la solitud davant la immensitat, sobre la ridiculesa de ser grans i l’enyorança de ser
petits. Un viatge metafòric cap a les profunditats humanes per buscar allò que ens fa
continuar nedant, buscant, remant tot i la magnitud i la força imprevisible i sempre
sorprenent de les onades.
Premi Moritz de FiraTàrrega a la millor estrena d’arts de carrer 2019.
Nominat als Premis de la Crítica de les Arts Escèniques 2019.

17
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Dissabte
17 d’abril de 2021
Pati escoles

Circ

Entrades a
www.viladona.cat
19.30 h

Fitxa artística:
Idea, creació i interpretació: Tomeu Amer, Mirada externa: Ada
Vilaró. Acompanyament artístic: Griselda Juncà. Composició
musical i assessorament sonor: Sasha Agranov. Disseny i construcció escenografia: Tomeu Amer. Tècnic i il·lustracions: David
Permanyer. Producció: Griselda Juncà i La Persiana. Constructor pista: Ulrich Weigel. Vestuari: Hotel iocandi. Distribució: Alina Ventura – La Maleta dels Espectacles

Concert

Roba Estesa presentant el disc “Dolors”
Concert, tots els públics
Roba Estesa és un octet musical femení i feminista català que va néixer el 2013 al Camp
de Tarragona.
Dolors són dues síl·labes que amaguen una realitat de cultures monògames, heteronormatives, jeràrquiques, colonials, racistes, genocides i també privilegiades que necessiten ser dites per preguntar-nos: què fem ara amb tota aquesta merda, amb tots
aquests bocins?
Aquestes les cançons noves mostren una sonoritat renovada, un canvi d’estètica que
es reflecteix no només en la música, sinó en tota la imatge de #laNovaRobaEstesa.

17
04

Dissabte
17 d’abril de 2021
Poliesportiu
23.00 h
Entrades a
www.viladona.cat

Fitxa artística:
Interpretació: Gemma Polo, veu; Helena Bantula, guitarra elèctrica; Clara Colom, acordió i veu; Anna Sardà, Baix; Alba Magriña, bateria; Clàudia Garcia-Albea, violí; Laia Casanellas, guitarra
espanyola; Sandra Brake, intèrpret en llengua de signes.

Taller

01
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Taller amb Zinteta
Com a dona plasma en l’art totes les inquietuds que hi ha en ella, i les barreres que es
viuen en aquest sistema heteropatriarcal opressor que no li permeten sentir-se del
tot lliure. Sotmesa també a situacions masclistes va veure que una bona manera de
poder lluitar contra ella era visibilitzant-les a través de l’art, perquè la societat pogués
reflexionar-hi.
Així, art i feminisme s’abraçen, comuniquen i comprenen en l’obra de Cinta Tort Cartró.
Posant el cos al centre, l’obra de Zinteta deconstrueix i imagina una diversitat substantiva, unes corporalitats que es despullen, que es miren i es reconeixen, abandonant les
asfixiants projeccions que el patriarcat imprimeix sobre les nostres pells.
Com vivim els nostres cossos i les nostres emocions? Com gestionem les cures cap a
nosaltres mateixes i el nostre cos?
Aquest taller pretén generar un espai on qüestionar-nos qui som, com ens vivim projectem.
Generant un clima de seguretat i confiança es treballarà amb el propi cos, respectant
els propis ritmes i els punts vitals. Es treballarà amb el cos per observar-lo, mirar-lo,
pintar-lo i a partir d’aquest joc començar a teixir xarxes cap a l’apoderament propi i la
cura des d’una perspectiva feminista.

Dissabte
1 de maig de 2021
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Entrades a
www.viladona.cat
16:30 h

Sey Sisters
Concert, tots els públics
Sota aquest nom s’amaga un espectacular trio de veus negres. The Sey Sisters ens convida a viure un sentit viatge musical des del gospel fins la música africana, passant pel
soul; cants impregnats de profunda emoció surgeixen de la lliuta contra la injustícia, la
defensa dels drets humans i l’esperança en el futur. Les riques harmonies, els cants a
capella i les seves carismàtiques actuacions es combinen per fer reviure l’esperit i l’ànima gòspel amb el que volen reivindicar el seu paper com a afrodescendents.
Amb una agradable fusió de l’ànima gospel i de l’esperit africà, aquestes tres germanes
de descendencia ghanesa estenen les seves increïbles veus arreu del món, combinant
el seu enganxós ritme, la seva energia contagiosa, el seu inqüestionable talent i la seva
verdadera passió.
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Des de la seva creació com a grup l’any 2006, han actuat per diferents festivals de Catalunya, Espanya i col·laborat amb diferents artistes nacionals i internacionals.

Dissabte
1 de maig de 2021
Poliesportiu

Concert

Entrades a
www.viladona.cat
20.00 h

Fitxa artística:
Veu, Edna Sey i Yolanda Sey. Veu i percussió, Kathy Sey.
Piano, teclat i saxofon Albert Bartolomé.

COSSOC
Dansa i música, tots els públics
FiraTàrrega transita el territori! Vilanova forma part del Circuit Nòmada de Firatàrrega,
un circuit sorgit a fi de contrarestar la caiguda de contractació artística causada per la
pandèmia i que pretén dinamitzar el mercat de les arts de carrer: https://www.firatarrega.cat/circuit-nomada/index/
Ens enorgulleix poder formar part d’aquest projecte, i amb aquesta proposta ens impliquem com a escenari de programació. La nostra proposta és Cossoc:
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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 podr interpel·lar l’entorn i integrar-se
amb l’espai. La peça porta al 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 Anamaria i Magí van
començar a treballar junts fa tres anys, i COSSOC és la seva primera peça completa. La
peça neix del seu interès comú en una recerca fora l’espai habitual del teatre.

Diumenge
2 de maig de 2021
Els Fondets

Dansa i música

Entrades a
www.viladona.cat
11.30 h

Fitxa artística:
Creació, direcció i interpretació: Magí Serra i Anamaria KlajnČek / Compositor: Santi Careta / Fotografia: Nora Baylach
/ Vídeo: Ignasi Castanyer
Suport de gestió: ElClimamola / Distribució: Fani Benages
/ Coproducció: Fira Tàrrega, El Graner, Centre de Creació
Roca Umbert / Amb el suport de: La Visiva, C.C. la Barceloneta, Danseu Festival, Figueres es MOU, Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Twerkyourlife
Taller de Twerking, tots els públics.
Taller de Twerking amb Ana Chinchilla: A través del ball prendrem consciència del nostre cos. Amb la tècnica d’aprenentatge de Kim Jordan creations, de Twerk i BootyDance, mourem la pelvis, les caderes i les cames al compàs de la música, alliberant
energia concentrada en aquestes zones de cos, per tal de permetre expressar la nostra
creativitat, sensualitat i sexualitat.

22
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Dissabte
22 de maig de 2021
Poliestportiu

Ball

Informació a
www.viladona.cat
19.00 h

Fitxa artística:
Ana Chinchilla.

Crit
Concert, públic Jove.
Fa quasi dos anys un grup de joves es va ajuntar per muntar una bona sorollada. Van
veure que posant-hi una petita part de tots i cadascun d’ells i elles, aquella sorollada podia esdevenir una melodia molt especial. Grup emergent de ponent que porta
música per divertir-se. A dia d’avui fan versions però estan fent camí per cercar noves
metes. Els voleu acompanyar en aquesta experiència?
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Dissabte
22 de maig de 2021
Poliestportiu

Concert

Informació a
www.viladona.cat
23.00 h

Fitxa artística:
Isaac Baldrich baterista, Jordi Albareda teclista, Bernat Solsona i Carla Capdevila Guitarra i veu, Quim Argilés trombó
i Roc Font trompeta.

Pelat de Joan Català
Circ, tots els públics
Pelat és una proposta que esborra les fronteres entre la dansa, el circ, el teatre i la
performance; entre públic i espectacle. Una revisió natural de tècniques artesanals i
records propis. Una mostra canviant i única com a resultat de la interacció amb l’espectador.
Pelat traça un pla previ, i de manera particular recuperar les mirades de les feines fetes
a mà i sense mitjans tecnològics. Un diàleg entre l’home i l’objecte que a partir d’un
gest deixa espai a l’imaginari per compartir experiències i responsabilitats, en un ritual
efímer.
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Pelat ha rebut el suport de Fira Tàrrega, El Graner centre de creació del cos i el moviment, Cronopis Espai de circ a Mataró, festival SISMÒGRAF d’Olot, festival TNT Terrassa,
Trayectos danza Zaragoza, l’Animal a l’esquena a Celrà, i Mika projects.

Dimecres
23 de juny de 2021

Circ

Informació a:
www.vilanovadebellpuig.cat
i xarxes socials.
23.00 h

Fitxa artística:
Títol. Pelat
Director / Idea. Joan Català
Mirada Externa. Roser Tutusaus, Melina Pereyra, Jordi
Casanovas, David Climent Y Pablo Molinero (Los Corderos).
Fotografia. Àngels Melange
Estrena. 2013, Tàrrega
Duració. 60′

Secrets de Tombs Creatius
Instal·lació, tots els públics
La Plataforma d’Arts al Carrer (PAC) va atorgar l’ajut de Suport per a Noves Creacions
2020 a aquesta proposta que està previst estrenar a la pròxima edició de FiraTàrrega
(setembre 2021). Però podrem gaudir de la preestrena al nostre municipi!
El jurat considerà que la proposta dialoga clarament amb l’espai de carrer, i en destacà
la forma com el projecte combina joc i dramatúrgia en una instal·lació interactiva per
a tots els públics».

28
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Secrets és un espectacle vivencial que proposa al públic ser protagonista de la seva
pròpia història, del seu propi secret. A través de la interacció i dels jocs, les persones que
hi participin aniran recorrent el seu propi camí, que serà diferent segons cada persona.
L’aventura de la recerca d’un gran secret que tothom anhelem saber, la curiositat com
a motor i també la reivindicació de la infància com a resposta a les inquietuds vitals són
els temes centrals d’aquesta producció.

Dissabte 28 d’agost de 2021
Pati de les Escoles

Instal·lació

Informació a:
www.vilanovadebellpuig.cat
i xarxes socials.
De 19.00 h a 21.30 h

Teatre

Dones Sàvies
Teatre, remake de l’obra original de Molière, tots els públics
Dramatúrgia de Ricard Farré i Lluís Hansen Versió d’Enric Cambray, Ricard Farré i Lluís
Hansen. 1672, França.
Molière i la Companyia del Rei estrenen una comèdia de costums amb un embolic familiar on s’hi recull l’afany de saber de les dones i posa en evidència un poeta mediocre
i cregut de l’època. 2016, Catalunya. Molière i només dos actors estrenen la mateixa
comèdia de costums amb un embolic familiar on, amb un joc interpretatiu que trenca
les convencions, s’hi recull la burla dels pedants d’avui en dia.
Ricard Farré i Enric Cambray, finalistes a artista revelació als Premis de la Critica 2016
per aquest espectacle.
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Divendres 3 de
setembre de 2021
Poliesportiu
20.00 h

Fitxa artística:
Intèrprets: Enric Cambray i Ricard Farré / Dramatúrgia:
Lluís Hansen i Ricard Farré / Producció: Marina Marcos, El
Maldà / Escenografia: Enric Romaní / Vestuari: Marc udina
/ Composició Musical: Gerard Sesé / Assistència escènica:
Júlia Barceló / Fotografia: May Zircus / Ajudant direcció:
Júlia Bonjoch / Un espectacle de: Ricard Farré i Enric Cambray.

Bucráa Circus
Teatre, Tots els públics.
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.
Producció : Bucraá Circus i Festival Internacional de Pallassos de Cornellà 2018.
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Diumenge 5 de
setembre de 2021
Poliesportiu

Teatre

18.00 h

Fitxa artística:
Mirada externa : Dudu Arnalot / Disseny i confecció de
vestuàri: Erika Perotti / Composició i enregistrament de
música: Joan Bramon / Disseny i construcció de carros y
catapúlta: Sir’Wolf Solutions / Escenografía : Bucraá Circus
/ Disseny posters antics: Edgardo Gonzalez “Papito” / Disseny gràfic i audiovisual : Maria Soler / Distribució : Trompez Cirkus Management

MULÏER de Maduixa teatre
Mulïer és un espectacle de dansa sobre xanques interpretat per cinc ballarines.
Amb aquest muntatge pretenem investigar els límits físics amb la dansa i l’equilibri, el
moviment i la poesia o la força i les emocions.
Les dones són el nostre punt de partida. L’espectacle neix de la necessitat d’explorar la
identitat femenina a través del joc corporal, tot posant l’accent en la imatge, la poètica
visual i la narració per tal d’arribar a la sensibilitat de l’espectador.
Aquest espectacle és un homenatge a totes les dones que durant segles i segles
d’opressió han lluitat i segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo salvatge, i que reclamen el seu dret de ballar i córrer lliurement per la nostra societat-

27
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Dissabte 27 de
Novembre de 2021
Poliesportiu

Dansa

17.30 h

Fitxa artística:
Intèrprets:
Laia Sorribes / Lara Llávata / Melisa Usina / Esther Latorre /
Ana Lola Cosin / Paula Quiles

Judit i Mertitxell Nedderman,
Present
Concert, tots els públics
Les germanes Neddermann presenten per primera vegada un disc concebut i treballat
conjuntament. Nadales de sempre arranjades i també una peça original, un poema
de Salvador Espriu musicat especialment per a l’ocasió. Dos universos musicals que
parteixen de la mateixa llavor, però que al llarg del recorregut han conegut paratges
diferents. Ara es posen en comú per oferir aquestes cançons, buscant una sonoritat
nova i lleugera a aquestes melodies que tant s’han sentit i compartit durant el Nadal.
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L’esperit obert les ha conduït també a incloure una cançó originària de Veneçuela,
comptant amb la col·laboració d’Ahyvin i Ahylin Bruno. El disc compta amb les col·laboracions de Ferran Savall, Mû Mbana i Aleix Tobias. Les acompanyen Arnau Figueres a
la percussió i Miquel Àngel Cordero al contrabaix. Un disc profund i de celebració que
aglutina un equip de gent immillorable.

Diumenge 26 de
Desembre de 2021
Poliesportiu

Concert

19.30 h

Fitxa artística:
Meritxell Neddermann, piano, teclat i veu / Judit Neddermann, veu i pandero / Arnau Figueres, cajón, octapad,
plats, tinaja i veu / Miquel Angel Cordero, contrabaix i veu

Horta teatre
Teatre, públic infantil
L’Horta Teatre és una companyia amb 45 anys de presència al panorama teatral valencià. Al llarg d’aquests anys, ha produït més de 40 espectacles.
Sinopsi:
Joana i Esther ja ho tenen tot a punt, és el moment de despertar la terra i començar el
cicle. Els seus iaios els han ensenyat com fer-ho, ara elles ho compartiran amb els més
menuts: preparar la terra, plantar, regar… Arromangueu-vos i connecteu tots els sentits
perquè hi ha molts secrets per descobrir sota la terra d’HORTA!
Millor Espectacle per a Xiquetes i Xiquets de les Arts Escèniques Valencianes 2020, IVC

03
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Candidatura Millor Autoria Teatral, XXIII Premis Max de les Arts Escèniques 2020, per
a Pau Pons
Nominació a Millor Escenografia de les Arts Escèniques Valencianes, per a Los Reyes
del Mambo, IVC

dilluns 3 de Gener
2022

Teatre

Magatzem
Municipal
11.00 h

Fitxa artística:
Intèrprets: Joana Alfonso i Esther López /Idea i direcció: Pau Pons /
Ajudant de producció: Kika Garcelán /Espai Escènic: Los Reyes Del
Mambo / Vestuari: Kika Garcelán / Música: Panchi Vivó / Disseny de
Llums: Marc Gonzalo / Imatge Gràfica: Patossa / Fotografia: José / Ignacio de Juan / DVD: Bocabadats Media / Assessorament Cant: Maria
Amparo Hurtado / Veus Iaios: “Savis de l’Horta” / Tècnics: Juan Vte.
Lairón / Jorge Chao / Administració: Bea López / Producció Executiva: Alfred Picó / Producció: L’Horta Teatre

Aquesta programació cultural ha estat elaborada tenint en compte els principis del
projecte Viladona, amb el principal objectiu de tenir als escenaris un reflex real de
la nostra societat; incloent tots els tipus de
diversitats i intentant no deixar de banda
cap col·lectiu.
Seguim treballant amb la voluntat de fer
de la cultura un espai participatiu i de reivindicació social, perquè qui sembla cultura recull igualtat!

www.viladona.cat
* l'Organització es reserva el dret de modificació d’horaris
i dates segons l’evolució de la normativa sanitària.
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