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El teatre de la Costa Brava Sud és un espai imagi-
nari fruit de la unió dels teatres públics de Blanes 
i de Lloret de Mar.
Aquest espai neix amb la voluntat de trobar 
respostes als paradigmes de la nostra societat 
actual.

Volem fer un especial agraïment a:

Actors:

Maria Rodríguez (Aula Municipal de Teatre de Lloret)

Marissa Garcia (Quantus Teatre)

Josep Alum Vilabella (Grup de teatre el Mirall)

Sabrina Pelaez Navarrete (Associació Rialles Blanes)

Vesturari i atrezzo: 

Esbart Dansaire Lloretenc

Rosa Maria Draper

Colla Canya i Conya 

Esplai Shalom

Studio 66

Jennifer Arregui

Disseny i Fotografia:

Artketing

Imprimeix:
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Sinopsi
En Fernando Vila (Daniel Faraldo) és un advocat d’immigració 
que accepta un cas aparentment senzill: evitar la deportació 
d’una jove kosovar, la Zita Krasniqi (Klaudia Dudová).
Tot canvia quan la noia apareix morta al CIE (Centre d’Interna-
ment d’Estrangers) i les autoritats declaren que s’ha suïcidat. 
En Fernando busca l’ajuda de l’única amiga de la víctima, la 
Juliet Okoro (Yolanda Sey), una immigrant nigeriana atrapada 
en una xarxa de prostitució. Mentre el Fernando prova d’es-
clarir els fets, troba la fèrria oposició del cap de policia Oriol 
Cadenas (Isak Férriz) i aviat comença a descobrir la corrupció, 
els abusos sexuals i els “falsos suïcidis” que tenen lloc dins del 
sistema de deportacions de l’Estat espanyol. En Fernando llui-
tarà contra aquest sistema arriscant la seva pròpia vida.

Direcció: Ramon Térmens, Guió: Daniel Faraldo i Ramon Térmens, Direcció de 
fotografia: Pol Orpinell, Música: David Solar. Intèrprets: Daniel Faraldo, Yolanda 
Sey, Isak Férriz, Boris Ruiz, Montse Germán, Adeline Flaun, Àngels Bassas, Klau-
dia Dudová, Raquel Camón, Gorka Lasaosa.
Estrena: Desembre 2020, Durada: 119 min., Gènere: Thriller amb rerefons social, 

Dijous 16 de setembre a les 20:00 h
Teatre de Blanes
Preu: 4 € // Durada: 119 minuts
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Teatre de Blanes
MÚSICA

Diumenge 26 de setembre
a les 19:00 h

Preu: 12 € // Durada: 75 minuts

DESDE MI VENTANA es un recital teatralizado con algu-
nas de las canciones (más conocidas y desconocidas) de 
la multipremiada pareja creativa Pasek & Paul, los com-
positores de referencia del musical más contemporáneo 
que ha conquistado rápidamente los gustos de los aficio-
nados al género gracias a creaciones para diversos len-
guajes, como el cine (The Greatest Showman, La la land), 
televisión (Smarsh) y teatro musical (Dear Evan Hansen, 
Dogfitht...).

Autoria: Pasek&Paul, Director: Dídac Flores Rovira, Intèrprets: Dídac 
Flores Rovira (direcció musical i arranjaments, pianista i cantant), Aina 
Berenguer (cantant), Clara Altarriba (cantant), Ferran Fabà (cantant), 
Edgar Martínez (cantant) Raquel Jezequel (cantant) i Mireia Òrrit (can-
tant).

DESDE MI VENTANA
a través de los ojos de Pasek and Paul   
SuerteEnMiVida
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Teatre de Lloret de Mar
FOTOGRAFIA

Del 29 de setembre al 3 d’octubre

Continguts online: Tots els dies
Continguts presencials: Dimecres 29 de 

setembre i Dissabte 2 d’octubre

MONTPHOTO FEST 2021
  

ONG BENEFICIÀRIA MONTPHOTO 2021:
OL PEJETA 

www.montphoto.com
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Teatre de Blanes
MÀGIA

Diumenge 3 d’octubre a les 17:30 h
Preu: 7€ // Durada: 60 minuts

Sinopsi
El Mag Edgard amb el seu reconegut segell de qualitat i 
teatralitat ens proposa Somriures, un espectacle lleuger, fi, 
dinàmic i alegre, que busca apassionadament donar-nos 
tots els motius per fer bona aquella frase que diu, “avui és 
un bon dia per somriure”. La màgia del Mag Edgard ens 
demostrarà que el somriure és la única línia corba que ho 
readreça tot. Alegria, satisfacció, felicitat, el somriure es 
innat.

Direcció: Mag Edgard, Il·lusionista: Edgard Mauri, Actors: Jordi Zamora i 
Pep Masnou.

Recomanat a partir de 4 anys.

SOMRIURES  
Mag Edgard
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Teatre de Lloret de Mar
COMÈDIA

Divendres 8 d’octubre a les 20:00 h
Preu: 18 € // Durada: 80 minuts
Idioma: Català

Una comèdia tràgica on el dia a dia d’una família aco-

modada es capgira totalment.

Sinopsi
El dia del seu quaranta aniversari, la Laura té una expe-
riència fugaç però demolidora: durant el seu trajecte ha-
bitual en metro, un desconegut li somriu i li diu alguna 
cosa a cau d’orella. Ja a casa, durant la festa, aquella lla-
vor germinarà i acabarà bombardejant la “suposadament” 
assentada vida familiar, malgrat els esforços de la Laura 
per mantenir la unió amb i entre els seus éssers estimats.

Autor i director: Nelson Valente, Traductor: Joan Negrié, Ajudant de di-
recció i regidor: Pau Ferran, Producció: Sala Trono, Repartiment: Alícia 
(Mercè Aránega), Laura (Rosa Boladeras), Albert (Joan Negrié), Emili: 
(Albert Pérez) / Amb la col·laboració de: Grec Festival de Barcelona

ELS GOSSOS 
amb Mercè Arànega  
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Teatre de Blanes
ESCENA LOCAL

Dissabte 9 d’octubre

1ª Sessió:              2ª Sessió:
a les 16:30 h          a les 20:30 h

Preu: 6 € // Durada: 60 minuts

Gala representativa de la Dansa Flamenca. 

Representada pels alumnes de l’Escola de Dansa Dans-
tudio, direcció artística Natalia Pérez. 

La Gala està dirigida i creada per la ballarina i professo-
ra Carmen Cotano. Podreu gaudir d’un seguit de peces 
flamenques que recullen diverses branques de la dansa 
espanyola i flamenc: rumba, tangos, alegries, “buleries”... 

Experimenta l’experiència de veure en directe el món de 
la dansa i el flamenc.

LA VUELTA  
Flamenco Cotano
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Teatre de Lloret de Mar

ESPECTACLE SENSE PARES, NI MARES, NI ÀVIES… 
NOMÉS PER ALS INFANTS!

Sinopsi
A través de figures de Lego aquest espectacle explica 
als nens i a les nenes el mite de Prometeu d’una forma 
atrevida.

Prometheus és un dels capítols de la sèrie teatral Olym-
pus, la primera creació per a infants de l’Agrupación Sr. 
Serrano. Olympus està basada en una visió crítica dels 
mites grecs. 

Premi Fetén 2021 a la Millor Proposta Original i Innovadora

PROMETEU 
Agrupación Señor Serrano  

Diumenge 10 d’octubre

1ª Sessió:              2ª Sessió:
a les 17:00 h          a les 18:30 h

Preu: 8 € 
Pack familiar: 5€ per la compra de 4 entrades

Durada: 45 minuts
Idioma: Català

INFO: Espectacle exclusivament dirigit a infants de 6 a 11 
anys, sense presència d’adults. Els adults hauran d’esperar fora 
de la sala i deixar sols els infants perquè gaudeixin de l’espec-
tacle amb autonomia. Es facilita als nens i nenes un servei de 
guarderia pels pares mentre duri la funció (a càrrec de La Ca-
ravana).
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Teatre de Blanes
COMÈDIA MUSICAL

Dissabte 16 d’octubre
a les 21:00 h

Preu: 12 € // Durada: 70 minuts

Tres sarsueles en una. Fresques, còmiques i rimades. Pi-
tarra i Vidal i Valenciano tornen als escenaris com a clàs-
sics d’avui dia per fer-nos matar les penes. Quatre actors i 
un músic, bevedors de mistela, es fan una sarsuela d’em-
bolics en una sastreria: Corina espera el seu príncep blau, 
però sa mare planeja que es casi amb Don Mateu, antic 
conegut de la Sastressa; la Sastressa s’encaterina de Ti-
tus, promès de Maria... Sastres, metges i lloros amaneixen 
el plat dins la versatilitat d’una comèdia musical.

Autoria: Sílvia Navarro i Gemma Sangerman, Directors: Gemma San-
german i Joel Riu, Intèrprets: Aida Llop (actriu), Mireia Lorent (actriu), 
Lluís Oliver (actor), Joan Sáez (actor), Oriol López (pianista)

MISTELA, CANDELA, SARSUELA   
Epidèmia Teatre
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Teatre de Lloret de Mar
TRAGICOMÈDIA

Dissabte 16 d’octubre a les 20:00 h
Preu: 18 € // Durada: 70 minuts
Idioma: Castellà

La Calòrica recupera el seu primer espectacle, un tra-
gicomèdia grotesca sobre la fam de poder i la ridícula 
brevetat de la vida.

Sinopsi
Pobre Castella... Després d’una vida de triomfs que l’han 
portat a convertir-se en la sobirana més temuda i pode-
rosa de la cristiandat, la reina Isabel I viu els seus últims 
dies sense saber qui la succeirà al tron i donarà continuï-
tat al seu gran projecte. Molts dels seus fills han mort i 
altres pateixen el tracte injuriós dels seus esposos. Tan 
sols queda un cap a la terra on es pugui cenyir la corona 
de Castella: el cap pertorbat de la princesa Joana.

Una explosió grotesca sobre l’home i les passions que 
porta a dins. Una tragicomèdia sobre el poder i la ver-
gonya, sobre la ridícula brevetat de la vida i l’evidència 
insuportable de la mort.

Dramaturgia: Joan Yago, Direcció: Israel Solà, Intèrprets: Xavi Francés, 
Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Carla Rovira, Mercè Boher, Marc 
Rius, Júlia Truyol

FEISIMA ENFERMEDAD Y MUY 
TRISTE MUERTE DE ISABEL I

Cia La Calòrica
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Una temporada d’escàndol! Has consultat tota la programació?

Xamanisme
El xaman és considerat el 
primer actor de la història del 
teatre. 
Anterior al segle V aC

Sabrina Pelaez Navarrete
(Associació Rialles Blanes)



ELS 3 PORQUETS
Magatzem d’Ars

Teatre de Blanes
TEATRE

Sinopsi
Hi havia una vegada tres porquets que vivien amb la seva 
mare. Un bon dia, l’empresa on treballa la mare tanca la 
filial i l’obliga a marxar tota sola a la Xina per conservar la 
feina. És llavors quan els tres porquets s’hauran d’espa-
vilar i construir-se una casa des de zero. Les desavinen-
ces entre germans faran que cadascú se’n faci la seva 
segons el seu criteri i les seves ganes de treballar: una 
casa de palla, una de fusta i una altra de maons. Totes 
tres cons-truccions seran posades a prova pel temible 
llop ferotge, que no podrà evitar les seves ànsies per cla-
var una bona queixalada als tres porquets

Divendres 17 d’octubre a les 17:30 h
Preu: 7€ // Durada: 60 minuts
Idioma: Català
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Sinopsi
Una nit d’estiu, Eric (Arnau Comas) roba les cendres de Pol, el 
seu amic recentment mort. Aquella mateixa nit, Eric i els seus 
dos millors amics, Ona (Judit Cortina) i Marcel (Oriol Llobet), 
emprenen un viatge en cotxe per llançar les cendres. L’es-
capada, però, acaba convertint-se en una bombolla que els 
separa de la realitat i els allunya del retorn a casa i del seu 
objectiu inicial.

Direcció: Pau Cruanyes i Gerard Vidal Barrena, Guió: Eudald Valdi Roca , Ig-
nasi Àvila , Pau Cruanyes i Gerard Vidal Barrena, Direcció de fotografia: Igna-
si Àvila, Intèrprets: Arnau Comas, Judit Cortina, Oriol Llobet.
Estrena: Març 2021, Gènere: Road movie

Dijous 21 d’octubre a les 20:00 h
Teatre de Blanes
Preu: 4 € // Durada: 84 minuts

LES DUES NITS D’AHIR
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Els Pirates Teatre presenten Boira a les orelles, un nou es-
pectacle de creació col·lectiva, on es plantegen què vol dir 
ser sord, què vol dir tenir una discapacitat i com podem 
conviure amb les nostres capacitats i discapacitats.

Sinopsi
L’Enric neix l’any 1984 a Barcelona. No és fins als 5 anys que 
es confirma que té sordesa profunda. El fet que els seus pares 
siguin músics i que sempre hagi jugat amb el so, fa que tingui 
més facilitat per aprendre el llenguatge oral. Això li permet anar 
a escola amb normalitat, aprendre a tocar instruments, estudiar 
una carrera, i amb el temps, convertir-se en escenògraf a tra-
vés de la seva companyia: Els Pirates Teatre.

Un espectacle de petit format d’Els Pirates Teatre.
Intèrprets: Bernat Cot, Laura Pau i Lluna Pindado, Direcció i il·luminació: Adrià 
Aubert, Dramatúrgia: Els Pirates Teatre i Míriam Escurriola

Divendres 22 d’octubre a les 20:00 h
Teatre de Lloret de Mar

TEATRE/MÚSICA/MOVIMENT 

Preu: 10 € // Durada: 75 minuts
Idioma: Català

BOIRA A LES
ORELLES

Els Pirates Teatre

16



Teatre de Lloret de Mar
TEATRE MUSICAL

Diumenge 24 d’octubre a les 17:30 h
Preu: 10 €

Pack familiar: 7€per persona per la compra de 4 entrades

Durada: 60 minuts
Idioma: Català

Sinopsi
Us imagineu una Caputxeta Vermella que parla al revés o 
bé que el Gat amb Botes es cregui parent dels Tres Por-
quets? Doncs sí, a El Gran Llibre Màgic els personatges 
dels contes tradicionals embogeixen per culpa d’un virus i 
caldrà fer-los tornar a les seves històries.

Dramatúrgia: Albert Gràcia
Direcció: Albert Gràcia i David Ávila
Interpretació: Cristina Murillo, Albert Gràcia, Jordi Gràcia, Desiree Mo-
reno, Enrique Pérez
Composició i direcció musical: David Ávila

Espectacle per tota la familia.

EL GRAN LLIBRE MÀGIC
Un virus ataca els contes! 
Cia T-Gracia
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Escrita per Pau Vinyals, l’espectacle tracta sobre els efec-
tes de l’herència rebuda en la construcció d’una llar.

Sinopsi
El gegant del Pi es va estrenar en versió radiofònica al Teatre 
Lliure el 7 de maig de 2020 en ple confinament. Finalment s’ha 
pogut portar a escena i Lloret és juntament amb La Planeta de 
Girona, Figueres, Flaçà i Banyoles, dels primers llocs on es pot 
veure.
Es tracta d’un monòleg per trobar les paraules de tots els silen-
cis que habiten una família. Un viatge del poble a la ciutat, de la 
ciutat al mig del bosc i del bosc al menjador de casa. De l’espai 
públic al privat: de què seríem capaços per defensar casa nos-
tra? Què no faríem per salvar un fill?

Autoria: Pau Vinyals, Direcció: Pau Vinyals i Júlia Barceló, Interpretació: Pau 
Vinyals

Divendres 29 d’octubre a les 20:00 h
Teatre de Lloret de Mar

Preu: 10 € // Durada: 75 minuts
Idioma: Català

EL GEGANT DEL PI
Pau Vinyals

18



Teatre de Blanes
PALLASSOS

Diumenge 31 d’octubre a les 17:30 h
Preu: 7€ // Durada: 60 minuts 

Sinopsi 
Teatre Mòbil i Marcel Gros es retroben després de tren-
ta anys i fan un homenatge a l’ofici, al riure, a l’humor i a 
l’amistat reinterpretant els seus llegendaris números de 
clown.
Després de molt de temps viatjant en el carro de la farsa 
i donant voltes pel món, arriben a la plaça i recuperen el 
carrer que els va veure néixer i créixer com a artistes.
Comediants, farsants, pallassos, bufons… Una mica de 
TOT… Remember show.

Director: Marcel Gros
Intèrprets: Atilà Puig, Jordi Girabal, Marcel Gros
Escenografia: Carme Vidal, Espai sonor: Pep Maria Martínez, Vestuari: 
Maamà Maamà, Fotografia i disseny gràfic: Eli Guasch

REMEMBER SHOW
Teatre mòbil + Marcel Gros
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Sinopsi
És el muntatge amb què El Mirall ha fet la seva primera in-
cursió en el món del cabaret.
Aquesta nova proposta que, tot i estar presentada amb un 
embolcall un punt frívol i cabareter (música, dansa, humor...), 
es fa ressò dels temps que vivim, especialment, pel que fa a 
la reivindicació d’un veritable respecte i igualtat entre gène-
res i opcions sexuals. 
Amb aquest espectacle El Mirall es vol afegir també a la de-
núncia d’una part de la societat contra els poders polític i 
judicial i contra alguns estereotips patriarcals que consenten 
i relativitzen, encara massa sovint, comportaments violents i 
discriminatoris injustificables.

Autoria: El Mirall amb Roberto G. Alonso, Amb: Eva Ariza, Esther Borda-
llo, Bru Gallart, Oriol Gallart, Anna González, Mireia Micàs, Anna Noguer, 
Cristina Pérez, Xavier Puigdemont, Carme Rodríguez, Albert Torras, Di-
recció: El Mirall, Assessorament i revisió de textos: Pep Alum, Vestuari, 
atrezzo i escenografia: Roberto G. Alonso i El Mirall, Llum i so: Carlos 
González, Hugo González i Kore Velasco, Model fotografia: Claudi Ri-
bas Jr., Fotògraf: Kevin López, Agraïments: Aceitunas La Tórtola, Au-
dioselva, DanStudio, INS Serrallarga, Rous Baltrons (@rousbaltrons1), 
Enelio Fariña (@enebcn), Candela Rodríguez (@canderodriguez_dg).

                 Amb el suport de:
     Associació de Dones l’AURORA

GARRÍ AL FORN AMB 
COMPOTA DE REINETA

Grup El Mirall de Blanes

Teatre de Lloret de Mar
CABARET

Diumenge 31 d’octubre a les 18:00 h
Preu: 7€ 
Idioma: Català i Castellà

Garrí al forn amb compota de reineta és fruit d’un treball 
col·lectiu que ha arribat a bon port gràcies a la inestimable 
tutorització de Roberto G. Alonso (actor, ballarí, coreògraf, 
director...). Ell va ser l’encarregat de dur a terme un taller 
per introduir-nos en el cabaret i ha seguit guiant tot el pro-
cés amb molta professionalitat, estima i paciència. 
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Teatre de Lloret de Mar
DANSA/MÚSICA/TEATRE

Divendres 5 de novembre
a les 20:00 h

Preu: 18€ // Durada: 75 minuts
Idioma: Català

Les germanes Clara i Ariadna Peya presenten aquest 
concert-espectacle que desestigmatitza les malalties 
mentals.

A Suite TOC núm. 6 les germanes Peya s’endinsen en 
l’assumpte del TOC (Trastorn Obsessiu-Compulsiu) i en 
l’experiència quotidiana de qui el pateix, un tema que co-
neixen de primera mà. Aquesta Suite investiga les seves 
implicacions socials: el fet que l’experiència del trastorn 
és inseparable de la societat en què es viu; però també, 
la rellevància de les xarxes de suport i, sobretot, la impor-
tància de poder parlar-ne obertament.

Amb una poètica singular, marca de la casa, i amb una 
potència artística desbordant, Aquesta creació de les Im-
puxibles ens demostra, una vegada més, la importància 
de l’art per donar resposta a les dificultats de la vida.

Autoria: Les Impuxibles, Judith Pujol i María Velasco, Direcció: Ariadna 
Peya i Clara Peya, Textos: María Velasco,
Música: Clara Peya, Coreografía: Ariadna Peya.
Intèrprets: Èlia Farrero, Ariadna Peya, Clara Peya, Pau Vinyals i Adrià Vi-
ñas

SUITE TOC Nº 6   
Les Impuxibles
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Teatre de Lloret de Mar

Dissabte 6 de novembre
a les 20:00 h
Preu: 7€
Idioma: Català

Amb els contes, narracions, monòlegs i diàlegs de 
l’autora, conformem aquest CABARET LITERARI on es 
retraten situacions aparentment qüotidianes d’una 
manera i en un univers molt personal.

Textos: Ana Peña
Direcció: Joan Romà Ortiz
Amb:  Alicia Herreros, Cristina Carbó, Maria Rodríguez, Montse Xirgu, 
Noe Martínez, Olesya Shemechko, Sandra Agustí i Sergio Fidemraizer

LA NOIA DE LA FOTO I 
ALTRES HISTÒRIES...

Aula de Teatre Lloret de MarE
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Teatre de Blanes
MÚSICA I BALL

Dissabte 6 de novembre
a les 21:00 h
Preu: 10 € // Durada: 90 minuts

Asociación Andaluza de Ardaleños y Amigos de Ardales.

Participació de diferents entitats i artistes com: la Ban-
da del col.legi Santa Maria de Blanes, el grup de ball 
d’Evar Mor, Adrián Muñoz,cante i Alberto Rorres, guita-
rra flamenca i el grup A nuestro Ritmo!!

UN SENTIMIENTO  
Blanes-Ardales 
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Teatre de Blanes
MÚSICA I BALL

Diumenge 7 de novembre
a les 19:00 h

Preu: 10 € // Durada: 90 minuts

Asociación Andaluza de Ardaleños y Amigos de Ardales.

Participació de diferents entitats i artistes com: Esbart 
Joaquim Ruyra, Adrián Muñoz i Alberto Torres, Coro 
Rociero “Bahía de Blanes” i el grup Alegria.

CAMINO A SAN ISIDRO 2022  
Blanes-Ardales 
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Teatre de Lloret de Mar
COMÈDIA

Divendres 12 de novembre
a les 20:00 h

Preu: 18 €
Idioma: Català

Per fi sol! és un espectacle basat en fets reals que farà 
riure a aquells que vulguin saber més d’una compan-
yia, que, segons s’ha dit, forma part de la memòria 
emocional del nostre país.

Ara que Tricicle es pren un descans indefinit, Carles Sans, 
després de 40 anys en silenci, aprofita a PER FI SOL! 
parlar de divertides anècdotes professionals i personals 
viscudes durant tot aquest temps. Confessions tan sor-
prenents com que abans de convèncer els seus socis de 
formar una companyia es va interessar primer en les se-
ves núvies, o com va aconseguir superar la seva última 
colonoscòpia mentre la doctora li parlava de Tricicle. 
Aquest és l’espectacle que tots els seguidors de Tricicle 
voldran veure perquè es compta els secrets d’una com-
panyia molt estimada que ha fet rècord de públic allà on 
ha anat. 

Direcció: José Corbacho i Carles Sans
Reparto: Carles Sans
Autor: Carles Sans

Tricicle presenta: PER FI SOL!  
Amb Carles Sans
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Teatre de Lloret de Mar
HUMOR

Dissabte 13 de novembre a les 20:00 h
Diumenge 14 de novembre a les 18:00 h
Preu: 6 € (Venda d’entrades al Puntet)

Idioma: Català

Dirigida per en Salvador Pujós

Sinopsi
Humorada en un acte i en vers estrenada amb gran èxit al 
teatre de l’Olimp la nit del 28 de febrer de 1885.

Segona part: Actuació del grup Popurri, amb cançons del 
mestre Josep Maria del Rio dels anys cinquanta i les lle-
tres que segueixen de rabiosa actualitat.

Artistes: Anna Costa, Sebastià Gallart, Jordi Ribera, Xavi Vilasante, 
Carles Carbonell i altres.

El grup Popurri tornat de la seva gira internacional amb 
única actuació a Lloret.

SEBAS AL CAP
Casal de l’Obrera  
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Teatre de Blanes
TEATRE MUSICAL

Diumenge 14 de novembre a les 17:30 h
Preu: 7€ // Durada: 60 minuts  

Sinopsi 
En un regne llunyà hi havia uns reis que no tenien fills per 
culpa de la malvada fada sisena, que els havia llançat un 
malefici a canvi de ser ella la reina. 
Afortunadament la fada setena s’interposa i, per atzar, tira 
per terra els plans de la fada dolenta i els reis tenen una 
filla! Totes les fades són convidades a la presentació de 
la princeseta menys la fada sisena, la qual, molt enfuris-
mada, li fa un malefici: “abans de complir setze anys es 
punxarà amb una agulla i morirà”. La fada setena aconse-
gueix atenuar el malefici: només quedarà dormida durant 
cent anys i la despertarà el petó d’un príncep, però...

Guió: Roser Contreras, Música: Manu Guix, Direcció: Julià Farràs, Coreo-
grafia: Gemma Egea I Ariadna Suñé, Escenografia: Marc García i Julià 
Farràs, Vestuari: Àngel Cazorla, Narrador: Pep Antón Muñóz  

La Bella Dorment
Dreams Teatre
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Teatre de Lloret de Mar
MÀGIA

Dimecres 18 de novembre a les 18:00 h
Preu: 18 € a partir de 3 anys  
Durada: 1 hora i 20 minuts
Espectacle en català per a tots els públics

Una nit màgica, una nit amb el Mag Lari per il·lusionar 
a petits i grans!

Després de més de 25 anys fent funcions pertot arreu, 
m’adono que la meva vida és una gira constant i, en el 
fons, el que més m’agrada és estar sobre els escenaris, 
com més diversos millor,  coneixent gent i llocs diferents, 
fent el que se’m dóna millor: il·lusionar i fer riure el públic.

Aquesta nit és una nit de festa per a mi, perquè la passaré 
amb vosaltres.

Una nit amb el Mag Lari de sempre, amb la sorpresa, amb 
l’humor de sempre i, sobretot, amb  la il·lusió de sempre!

UNA NIT
AMB EL MAG LARI

Màgia

28



Espectacles segurs i de qualitat. Aquesta temporada, només ens hi faltes tu!   

Teatre grec i romà
No era permesa la participació de les 
dones com a actrius o dramaturgues.
Període entre els Segles V i III aC

Maria Rodríguez
(Aula Municipal de Teatre de Lloret)

Marissa Garcia
(Quantus Teatre)



Teatre de Lloret de Mar
Espectacle inclòs en els actes de commemoració 
del 25N Dia Internacional per l’Eradicació de la 
Violència Masclista. 

Dissabte 27 de novembre a les 20:00 h
Preu: 24 € // Durada: 95 minuts
Idioma: Català

Un text compromès amb la veu de les dones que van patir 
violacions durant la guerra dels Balcans i els fills i filles que 
van néixer dels embarassos forçats.

Sinopsi
Quan acaba una guerra?
Va passar al cor d’Europa, a dues hores d’avió de Barcelona. 
Aquí gaudíem de l’eufòria olímpica. A Sarajevo l’havien viscuda 
uns anys abans. De sobte, la TV ens servia imatges dels camps 
de concentració a Bòsnia i Hercegovina, barrejades amb el re-
compte de medalles olímpiques a Barcelona.
El novembre de 2020 va fer 25 anys que va acabar oficialment 
aquella guerra, on entre 25.000 i 50.000 nenes i dones van ser 
violades com a estratègia de neteja ètnica. Els focus i les càme-
res ja no hi són. Però, ha acabat la guerra per a les supervivents 
i per als fills i filles nascuts d’aquelles violacions?
Un muntatge colpidor que arriba a Lloret després d’haver fet 
temporada al Teatre Nacional de Catalunya i que compta amb 
un repartiment de luxe, amb Ariadna Gil, Montse Esteve, Ju-
dit Farrés, Òscar Muñoz, Erol Lleri, Pep Pascual i la manresana 
Magda Puig.

Dramatúrgia: Anna Maria Ricart, Direcció: Joan Arqué, Intèrprets: Ariad-
na Gil, Montse Esteve, Òscar Muñoz, Magda Puig, Judit Farrés, Pep Pas-
cual i Erol Ileri, Música: Pep Pascual i Judit Farrés 

ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC 
Anna Maria Ricart

Dia mundial CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  

Debat postfunció moderat per 
l’Associació de Dones l’Aurora 

amb Teresa Turiera, periodista i directora del docu-
mental “encara hi ha algú al bosc”.
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Teatre de Blanes

Dissabte 27 de novembre
a les 21:00 h

Preu: 15 € // Durada: 90 minuts

Cabaret inspirat en l’obra “Strip-tease i teatre irregular” i 
els poemes visuals de Joan Brossa. Dramatúrgia, dansa, 
teatre, acrobàcia, música, cant, play-black, transformis-
me, striptease... art parateatral? Senyores i senyors, pas-
sin, seguin i gaudeixin (o no ) del nostre cabaret. Juguin 
amb nosaltres a canviar l’òptica de visió, a despullar la 
realitat, a transvestir-la per veure-hi clar. Però sigui com 
sigui, permetin demanar-los-hi un favor, no se’n vagin 
igual que han entrat, perquè com sempre dia Brossa que 
també sempre dia Fregoli ; “l’art és vida, i la vida, trans-
formació”.

Autoria: Roberto Gómez Alonso, Director: Robert Gómez Alonso, Intèr-
prets: Roberto Gómez Alonso (actor ballarí), Jordi Cornudella (música 
actor), David Marín (actor ballarí), Laura Marsal (actriu ballarina) i Elena 
Martinell (cantant actriu)

LABERINT STRIPTEASE     
Cia. Roberto G. Alonso   
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Teatre de BLANES
Teatre, titelles, gegants, bestiari i màscares

Diumenge 28 de novembre a les 17:30 h
Preu: 7 € // Durada: 60 minuts 
Idioma: Català

Sinopsi
La Maria Aurèlia no entén la feina del seu pare. Aviat des-
cobrirà que el món que coneix està en perill: tot pot desa-
parèixer. Acompanyada d’en Patufet, entrarà a un univers 
on personatges del folklore català l’ajudaran a lluitar contra 
l’Oblit, a descobrir-se a si mateixa i a millorar la relació amb 
seu el pare. Un viatge tendre i divertit a través de les tra-
dicions populars per viure una aventura fantàstica i emo-
cionant. 

Espectacle de teatre, titelles, gegants, bestiari i màscares 
per a tota la família.
Una coproducció de Tanaka Teatre i Fundació La Roda.

Recomanat a partir de 6 anys.

LA PETITA CAPMANY 
Tanaka Teatre
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Teatre de Lloret de Mar
CIRC

Preu: 14 € // Durada: 60 minuts
Idioma: Sense text

Res és fàcil ni és el que sembla. Tot és pura ficció de la realitat i tot 
és realitat en la ficció.

Sinopsi
Espectacle farcit d’instants humans, animals i vegetals. Instants plens 
d’instints i d’intuïcions primàries: Odorat, gust, sentiments, patiments, 
riures i degustacions.
La vida i la transformació dels aliments és l’eix principal d’una trama 
amb arrels verdulaires que transformen gràcies a l’enginy d’aquests 
personatges, manipuladors de conceptes, d’elements i d’aliments.
Espectacle inscrit en la poesia humano-animal, circense i caní-
bal-verdulaire dels tres personatges centrals de la història.
Fem existir per després fer desaparèixer, plorant, rient, jugant, ba-
llant, desafiant,…
…un clam a la llibertat, a la imaginació…

Aquest espectacle acaba de celebrar la seva representació nú-
mero 500 desprès de 10 anys de gira!

Direcció: Jordi Aspa, Repartiment: Jordi Aspa i Bet Miralta, Producció: Festi-
val Panorama - Olot, Festival Temporada Alta, Festival Excentrique - Région 
Centre - França, Les Tombées de la Nuit - Rennes - França, Circa Circuits 
Auch - França, L’Usine - Tournefeuille - França

Divendres 3 de desembre
1ª Sessió:                      2ª Sessió:

a les 12:00 h          a les 20:00 h

Dissabte 4 de desembre
1ª Sessió:                      2ª Sessió:

a les 12:00 h          a les 20:00 h

DEVORIS CAUSA
Escarlata Circus
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Teatre de Lloret de Mar

Diumenge 5 de desembre a les 17:30 h
Preu: 8 €
Pack familiar: 5€ per persona per la compra de 4 entrades

Durada: 60 minuts
Idioma: Català

Un espectacle musical basat en fets reals sobre la lli-
bertat i la valentia dels petits herois.

Sinopsi
Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del 
país perquè es mengen el gra, una nena, la Ming Li, deci-
deix portar-li la contrària i seguir les directrius del seu cor.
Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois 
quotidians, sobre el respecte a la vida i la saviesa innata 
dels nens.
Basat en un fet històric real. 

Premi Butaca Millor espectacle familiar 2018
Premi de la Crítica Millor espectacle familiar 2017
Premi de la Mostra d’Igualada 2018
Premi Enderrock Millor disc infantil i familiar 2018

Text: Jordi Palet. Inspirat en el conte de Sara Pennypaker  
© Editorial Joventut
Direcció i coreografia: Joan Maria Segura Bernadas
Música: La Tresca i la Verdesca (Jordi López, Toni López i 
ClaudiLlobet)

Edat recomanada a partir de 4 anys.

LA NENA DELS PARDALS 
Cia Teatre al detall
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Teatre de Lloret de Mar
COMÈDIA

Divendres 10 de desembre a les 20:00 h
Preu: 18 € // Durada: 1 hora i 30 minuts

Idioma: Català

És a l’escola on es defineix el futur d’una societat?

Sinopsi
Es troben tres adults, una mare, un pare i un mestre, en 
una aula plena de cadires petites per parlar del futur d’un 
alumne de 9 anys perquè té dificultats per aprendre. Però 
al Brian i a la Donna, que s’acaben de separar, no els ha 
agradat mai l’escola, ni els professors.
A ‘Classe’ assistirem a una reunió explosiva on afloraran 
diferències de classe, culturals, d’opinió, vitals i emocio-
nals, que canviarà per sempre el futur dels tres personat-
ges que no es posaran d’acord, encara que tots volen el 
millor pel nen.
L’obra és un retrat de la realitat ple de preguntes sense 
resposta fet amb humor i tendresa, però que també vol 
ser un joc amb tres personatges encantadorament co-
muns, intel·ligents, deliciosos, carregats de raons, d’amor 
i desamor.
CLASSE és un espectacle de Sixto Paz Produccions en 
coproducció amb La Villarroel, dirigit per Pau Carrió i amb 
Pau Roca, Pol López i Carlota Olcina, en escena.

CLASSE
Una producció de Sixto Paz
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Teatre de Blanes
TEATRE I TITELLES

Diumenge 12 de desembre a les 17:30 h
Preu: 7 €

Sinopsi 
Aquesta és la història de dos amics, en Litus i el Fede-
rico, que cada dia es troben per jugar una partideta al 
dominó, però avui serà un dia especial, perquè faran 
el pessebre… el que ells no saben –per que ja s’han fet 
grans i han perdut una mica la il·lusió del Nadal– és que 
les figures quan es fa de nit prenen vida. De sobte la his-
tòria agafa un gir inesperat.
Us imagineu poder parlar amb les figures del pessebre? 
I que a més us puguin ajudar a escriu-re la carta als reis? 
Amb una mica de imaginació tot és possible, fins i tot per 
a les persones de més edat, com els nostres avis i àvies.

UNA ALTRA CARTA ALS REIS
Xip Xap
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Teatre de Lloret de Mar
MÚSICA

Dissabte 11 de desembre a les 19:00 h
Gratuït amb invitació

Sinopsi
L’Associació Hispano Americana organitza el seu sisè es-
pectacle anual fent un homenatge a la música i al ball del 
Río de la Plata: “Tango y Milonga” fae referència a dos dels 
més coneguts ritmes originats a Argentina i Uruguay. 
Amb la participació de Fernando Ríos Palacios, Guiller-
mo Gomez Alvarez, Johanna Zohler, El cuarteto de voces 
Cantahualpa, Guitarras de Mundo, Tango Casa Rosa i mú-
sics convidats.

L’ASSOCIACIÓ HISPANO AMERICANA
DE LLORET PRESENTA: 

TANGO Y MILONGA 
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L’Orquestra Jove de la Selva arriba amb moltes ganes de 
poder-vos oferir un concert amb gran format, després 
d’aquests dos anys plens d’incertesa amb assajos en lí-
nia, amb petits formats...
L’orquestra jove de la selva està formada per 120 joves 
d’arreu de la comarca de la Selva, dividits amb quatre 
seccions de vent i corda. Us oferirem música d’arreu amb 
joves de 12 a 25 i anys i amb estils variats que faran del 
concert una gran experiència musical. 

Us hi esperem!

Teatre de Lloret de Mar
MÚSICA

Diumenge 12 de desembre a les 18:00 h
Preu: 5 € 

Concert a càrrec de
l’Orquestra Jove de la Selva
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CONCERT DE NADAL
a càrrec de l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA DE LLORET

Teatre de Lloret de Mar
MÚSICA GOSPEL

Divendres 17 de desembre a les 20:00 h
Preu: 10 € a benefici de La Marató TV3

COR CARLIT GOSPEL sota la direcció d’Anna Roqué
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Teatre de Blanes
MÚSICA

Dissabte 18 de desembre a les 21:00 h
Preu: 8 € // Durada:  60 minuts

Entrarem a la sala. A l’escenari hi haurà un piano, il.lumi-
nat, sobri. Després d’una breu espera, sortirà el pianista 
i començarà el concert. La música ens pot transportar 
cap a on nosaltres desitgem. Només hem de deixar-nos 
portar per on ens suggereixin els sons, les harmonies i 
les melodies.
El músic blanenc Carles Marigó ens convida a fer un viat-
ge sonor a través de la música d’un dels compositors 
més improtants de la història: Johann Sebastian Bach. 
de la mà d’aquest creador únic, marigó ha dissenyat un 
concert especial per l’ocasió, en el que també viurem in-
terpretacions d’obres originals i improvisacions musicals 
espontànies. Tot plegat, un recital a piano sol que ens 
farà volar fins a la lluna.

BACH TO THE MOON
Amb Carles Marigó

Piano
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                   Tota la programació a la nostra pàgina web www.teatredelacostabravasud.cat

Teatre Medieval
El teatre medieval era tot un espectacle que volia 
commoure al públic i anava molt més enllà del 
text.
Segle X

Josep Alum Vilabella
(Grup de teatre el Mirall)



Lloret i Blanes treballem junts per la cultura



Teatre de Blanes

Diumenge 2 de gener de 2022
a les 17:30 h
Preu: 6 € // Durada: 45 minuts

El color groc vol dir que estàs content. El blau és la tris-
tesa, el vermell és la ràbia, el negre la por... El verd... Quin 
embolic ! Cada color representa una emoció, però cal 
saber entendre-les per posar-les en ordre. Adaptació 
teatral de “El Monstre de Colors”, l’obra d’Anna Llenas 
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 16 
idiomes.

Autoria: Anna Llenas, Ruth Garcia
Director: Ruth Garcia
Intèrprets: Ruth Garcia (directora), Joan Colomo (música), Joan Pena 
(escenografia), Gisela Guitart (intèrpret), Laura Bosch (intèrpret), Mireia 
Casado (intèrpret).

EL MONSTRE DE COLORS
Tutatis - Transeduca
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Aquesta tardor tornen les sessions de
Cineclub i FilmoXarxa amb:

Consulta tota la informació del Cineclub Adler 
a la web del Teatre de Lloret 

www.teatredelloret.cat/ca/cineclub-adler
i a les seves xarxes socials!



Aquesta tardor tornen les sessions de
Cineclub i FilmoXarxa amb:

Dijous 16 
setembre

Dijous 21 
octubre

Dijous 18
novembre
*Consulta la programació

Dijous 16 
desembre
*Consulta la programació

CINEMA CICLE GAUDÍ
EL TERCER DIJOUS DE CADA MES

PER NOMÉS 

4€
Et portem el nostre cinema més a 
prop de casa! Cada mes, una pel·lícula 
de producció catalana i d’estrena molt 
recent a un preu molt ajustat!

Troba’ns a:



Divendres 3 de desembre
1ª Sessió:                      2ª Sessió:
a les 12:00 h          a les 20:00 h

Dissabte 4 de desembre
1ª Sessió:                      2ª Sessió:
a les 12:00 h          a les 20:00 h

Preu: 14 € // Durada: 60 minuts
Idioma: Sense text

LLORET DE MAR
 ESPAI OFF ESCENARI

BOIRA A LES ORELLES
Divendres 22 d’octubre a les 20 h
Preu: 10 € // Durada: 75 minuts
Idioma: Català

EL GEGANT DEL PI
Divendres 29 d’octubre a les 20:00 h
Preu: 10 € // Durada: 75 minuts
Idioma: Català

DEVORIS CAUSA

Abonament dels 3 espectacles del Lloret Espai Off: 25€
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Venda anticipada
dels espectacles de

RIALLES BLANES
RIALLES

Entrada ordinària: 7€

Entrada per a família
nombrosa acreditada: 6€

Paquet 3 espectacles: 18€

Preu per tota la temporada: 30€
  (els 6 espectacles de Rialles)

*descomptes no acumulables

Venda anticipada: Una hora abans de l’espectacle

Venda on-line: www.teatredelacostabravasud.cat



AFORAMENT
410 ESPECTADORS

 

DESCOMPTES

Famílies nombroses

Jubilats / Usuaris del Carnet Jove

Grups (a partir de 10 persones. Venda anticipada a les oficines)

Persones en situació d’atur (Entrades limitades. 
Venda només a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

Carnet Biblioteca Blanes

Parelles lingüístiques

Alumnes teatre/dansa de Blanes

15%

15%

25%

3€  

10%

25%

25%

Preu
únic 

BLANES



AFORAMENT
400 ESPECTADORS

 

DESCOMPTES
Famílies nombroses

Jubilats / Usuaris del Carnet Jove

Grups (A partir de 10 persones. Venda anticipada a les oficines)

Persones en situació d’atur
(Entrades limitades segons obra. Consulteu al teatre. 

Carnet Biblioteca Lloret

Alumnes de Teatre i Dansa i Club de Lectura de Teatre
(Segons obra. Consulteu al teatre).

Parelles lingüístiques
(Demaneu informació a l’Oficina de Català de Lloret)

ABONAMENTS
Abonament de 3 espectacles del Lloret Espai Off

Abonament de 3 espectacles familiars

Som una xarxa inclusiva que uneix 
teatres, auditoris, festivals i mu-
seus amb les entitats del sector 
social per fer accessible la cultura. 
Més info a: www.apropacultura.cat
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AFORAMENT
400 ESPECTADORS

VENDA D’ENTRADES
A INTERNET
Des del mateix web del Teatre de la Costa Brava Sud, pots comprar les entrades i imprimir o 
guardar al mòbil des de casa.
Les entrades et permetran entrar a la sala directament sense passar per taquilla.
En el control d’accés als equipaments llegiran el codi de barres de la teva entrada i et perme-
tran l’accés a la sala. Aquest codi de barres és únic i es vincula amb la compra que has fet.

A TAQUILLA
Una hora abans el mateix dia de l’espectacle.

A Lloret de Mar: La resta de dies es podran comprar al Museu del Mar - Passeig Camprodon i 
Arrieta 1-2. De dilluns a dissabte de 9.00 a 12.45h i de 16.00 a 18.45h i els diumenges de 10.00 a 
12.45h i de 16.00 a 18.45h.
O bé, al Puntet - Avda. Vidreres, 58. De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 20.00h 
i els dissabtes i diumenges de 16.00 a 20.00h

A Blanes: La resta de dies es podran comprar a Casa Saladrigas - carrer Roig i Raventós, 2. De 
dimarts a divendres de 10.00 a 12.30h (només pagament amb targeta)

Més informació a: www.teatredelacostabravasud.cat

#CULTURASEGURA

Teatre Lloret de Mar  
T 972 361 835

Teatre de Blanes 
T 972 358 473



AFORAMENT
400 ESPECTADORS

Volem que gaudeixis al màxim de la temporada de 
Teatre de la Costa Brava Sud. Perquè així sigui els 
teatres de Blanes i Lloret aplicaran totes les mesu-
res necessàries per minimitzar el risc de contagi de 
la COVID-19 seguint la normativa vigent en cada 
cas.

Consulta aquesta informació al web de Teatre de la 
Costa Brava Sud

MESURES COVID-19  

Si penses que pots tenir símptomes de la Covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos als teatres ben aviat.

AVÍS IMPORTANT



Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:


