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                                                                                           Per a públic ADULT 

Celebrem l’Any Llull 

 

 

 

Recital poètic amb música 

 

A la llum de Llull 
 

A càrrec d'Àngels Bassas, veu 
Anna Comellas, violoncel  
 

 

 

durada 45 min. 

    
 
Ramon Llull, escriptor, filòsof, místic i missioner mallorquí del segle 
XIII, considerat el primer autor literari rellevant en català. Us 
proposem un petit viatge iniciàtic i lúdic A la llum de Llull, per fer 
un tast de la seva obra, a través del duet format per l’actriu Àngels 
Bassas, i la violoncel·lista Anna Comellas. 
 
Àngels Bassas és Llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del 
Teatre de Barcelona amb Premi Extraordinari de carrera. Ha 
treballat en teatre i en televisió, i compta  amb diversos premis al 
llarg de la seva trajectòria. Anna Comellas és violoncel·lista 
llicenciada amb el Premi Extraordinari de Viololoncel l’any 1998. Ha 
estat professora de conservatori i concertista col·laborant amb 
Lluís Llach o Antonio Orozco. Actualment és primer violoncel de 
l’Orquestra Unesco Barcelona. 

 

Commemorem els 25 anys de la mort de Montserrat Roig i els 
70 anys del seu naixement 
 

 
 
Lectura amb música 

 

Des de l’ànima 
Montserrat Roig 
 
A càrrec de Rosa Cadafalch, 
veu, i Josep Pazos, música 
 
durada 45 min 

                   
 
Lectura de fragments, alguns d’ells seleccionats per la pròpia 
Montserrat Roig en el llibre Cent pàgines triades per mi. En aquest 
recull recordem la versatilitat de la Montserrat que va alternar la 
narrativa, l’assaig, les cròniques, les biografies i el periodisme, en el 
qual manifesta la seva voluntat per construir una tradició de 
periodisme culte, feminista i amb la voluntat de recuperar la 
memòria històrica del país. 
 
Rosa Cadafalch és actriu i es va formar al Institut del Teatre. La 
seva carrera s’ha desenvolupat principalment al teatre on ha estat 
dirigida per J.M. Flotats, Lourdes Barba o Joan Ollé, i en muntatges 
de lectures i recitals d’autors com Montserrat Abelló o Verdaguer. 
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Recital poètic amb música 

 
 

Roig 
Homenatge a 
Montserrat Roig 
 
A càrrec de Mònica Lucchetti, 
recitació, Llúcia Vives, cant, 
Carles Beltran, música 
 
 
 
 
durada 65 minuts 

        
Montserra Roig, autora compromesa a molts nivells, forma part 
dels autors que, a l’entorn de 1970, van marcar un punt d’inflexió 
en la història de la literatura catalana, Roig és un homenatge 
especial on a més de fer divulgació de l’obra de l’autora. També hi 
ha records, olors, colors i emocions de la vida de Montserrat Roig. 
  
L’actriu i directora de teatre Mònica Lucchetti, narra i descriu 
passatges plens de vida, d’intensitat i passió, d’amor a l’escriptura, 
de moments colpidors per la lluita contra les injustícies d’uns anys 
de turbulències socials i de canvis profunds. 
La cantant Llúcia Vives, interpreta cançons que li agradaven a 
l’escriptora. (Chanson francesa, poemes musicats o alguna cançó 
del seu amic Ovidi...) i ens entrega amb el talent del seu cant 
instants preciosos i plens d’emotivitat. El músic i compositor Carles 
Beltran ha volgut crear algunes notes pels textos de la Montserrat, 
on la música acarona la bellesa de la literatura de l’escriptora 
catalana. 

 

 

Lectura conferència 

 

 

Montserrat 

Roig, 3 en 1 

Escriptora, periodista i 

feminista 

 

A càrrec Mª Àngels Cabré 

 

                            

A Catalunya Montserrat Roig ha estat una de les veus més clares de 

la Transició i també una de les dones que va lluitar amb més 

tenacitat per reivindicar el seu espai com a professional de 

l’escriptura, sumant-se a la causa del feminisme. 

Aquesta proposta vol apropar a Montserrat Roig al públic a partir de 

la lectura dels seus textos acompanyada per apunts i reflexions sobre 

la seva vida i obra. Una lectura contextualitzada que incideix en les 

facetes de l’autora com a escriptora, periodista i feminista. 
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durada 60 minuts 

 

Mª Àngels Cabré és escriptora i directora de l’Observatori Cultural 

de Gènere, dedicat a impulsar la cultura feta per dones. 

Ha publicat la novel·la El silencio, els poemaris Gran amor i Si se calla 

el cantor, i els assaigs Leer y escribir en femenino (2013), A 

contracorriente. Escritoras a la intemperie del s. 

XX (2015) i Wonderwomen. 35 retratos de mujeres 

fascinantes (2016). També és autora d'una biografia del poeta 

Gabriel Ferrater. Col·labora habitualment als mitjans de 

comunicació. 

 

Commemorem els 100 anys del naixement de Léo Ferré 

 
 
Recital poètic i musical 

 

Immense 
 
A càrrec de Llúcia Vives, Llibert 
Fortuny, Carles Beltran i un 
actor a concretar 
 
 
 
 
Durada 60 min. 
 

 

         
Enguany es commemoren els  100 anys del naixement de Léo 
Ferré, sens dubte, un dels autors més influents de la chanson 
française. Un gran músic i poeta del nostre temps que va 
enregistrar gairebé una quarantena de discs. Aquesta proposta 
s’acosta a l’obra de Ferré a través de la música i la poesia.  
 
Llibert Fortuny és un dels més destacats i reconeguts músics i 
compositors de jazz de Catalunya dels nostres temps. Prioritza el 
saxo i el seu estil mescla el jazz tradicional amb elements 
 
 
 d’electrònica. Llúcia Vives estudia cant amb holandès Sabjje Van 
Shelffut i col·labora amb nombrosos músics com ara Toti Soler, 
Carles Beltran, Llibert Fortuny, Jordi Fàbregas, Pep Coca, Lautaro 
Rosas o Mario Mas. Carles Beltran ha format part de diferents 
formacions i ha musicat diversos poetes compartint escenaris amb 
Marina Rossell, Quico Pi de la Serra, Ramon Muntaner o Joan Isaac 
i és compositors de diferents obres com ara aquesta. 
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Commemorem els 400 anys de la mort de Shakespeare 
 
 
 
 
Conferència-espectacle 
acompanyat de l’acordió 

 

No more 
Shakespeare 
 
A càrrec de Ramon Simó i 
Joan Alavedra 
 
durada 60 min 

 
 
Ramon Simó i Joan Alavedra ens conviden a una conferència-

espectacle sobre la figura de Shakespeare en l’actualitat que passa 

de l’elogi a la crítica, i de la crítica a la reivindicació del teatre 

contemporani a partir de la figura del geni victorià que n’és, 

paradoxalment, un element definitori. El Shakespeare que veurem 

està convertit en un dels “malvats” més incombustibles de la 

tragèdia en la que està submergida la creació contemporània: un 

Shakespeare idolatrat, descomposat i dòcil que ens ofereix hores 

d’entreteniment alienat. A partir de la filosofia, la història, la 

poesia i la música, dos conferenciants de comèdia analitzen la 

figura de Shakespeare i la posició de la seva obra als nostres 

teatres contemporanis… fet que els portarà, inevitablement, a la 

paròdia i a la ironia. 

Ramon Simó és director, escenògraf i professor d’interpretació i 
direcció. Ha estat director artístic de la Fira de Tàrrega, el TNC o el 
Grec. Ha desenvolupat projectes amb adaptacions teatrals, 
assatjos sobre teatre i també com a intèrpret. Joan Alavedra i 
Subiranas és compositor, intèrpret i director musical per a l’escena 
que ha treballat amb molts directors i companyies diverses, ha 
composat bandes sonores i ha col·laborat amb diversos cantants i 
recitals de poesia.  

Per a públic FAMILIAR 

Celebrem l’Any Llull 

 

 

Narració amb objectes i titelles 

 

Mestre Ramon i 
la màquina de 
pensar 
 
A càrrec de Bernat Soler 

   
 
Un copista medieval encarregat de copiar obres de Ramon Llull 
(inspirat en la figura històrica de Guillem Pagès, copista de Llull) 
desenvolupa un retaule narratiu i visual al voltant de diferents as-
pectes de la figura de Llull: figures literàries com l’Art i les faules, o 
els viatges i aventures en terres de musulmans, etc. Una recreació 
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Durada 45 min 
A partir de 4 anys 

 

poètica amb una bona dosi de sentit de l’humor i de poesia. 
 
Bernat Soler és cofundador de la companyia Peus Grossos de 
Vilanova i la Geltrú, juntament amb els seus germans Clara i Genís. 
La companyia disposa de taller, lloc d’assaig i teatre, i han realitzat 
muntatges col·laborant amb diferents institucions com ara 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, escoles i fundacions 
benèfiques. 

 
 
 

 

Narració amb objectes i titelles 

 

Faules de 
Ramon Llull 
 
A càrrec d'Assumpta 
Mercader 
 
 
 
Durada 45 min 

A partir de 4 anys 

 

    
 
Diuen de Ramon Llull que va ser el primer gran escriptor català. 
Escrivia per ensenyar coneixements i també per ensenyar a pensar, 
era un filòsof. Entre els seus escrits trobem moltes faules, o sigui 
contes protagonitzats per animals que parlen. Serps, corbs, rates i 
d’altes animals són els protagonistes d’uns relats que sempre ens 
volen ensenyar alguna cosa i que resulten ideals per acostar la 
figura de Ramon Llull al públic infantil i familiar. Ens ho passarem 
d’allò més bé explicant els seus “eximplis”, hi participarem tots i 
farem servir màscares i disfresses. 
Assumpta Mercader és narradora, actriu i titellaire. Ha estudiat al 
Institut del Teatre. L’any 1995 crea la companyia L’Espina, 
juntament amb Lídia Massó, amb la que treballen sessions de petit 
format per a públic familiar. Ha treballat com a titellaire al 
programa TVE “Los Lunnis” i a espais molt diferents. El 2009 
guanya el premi literari Montserrat Roig de Martorelles.  

 
 
 
Titelles de sobretaula 

 

Què bèstia! 

 
A càrrec de Titelles Naip 

 

 

Durada 45 min 

A partir 4 anys 

 

 

   
 
Ramon Llull està considerat un escriptor universal, i amb el “ llibre 
de les bèsties “ narra una historia d’animals, on sota cada 
personatge hi podem trobar defectes o qualitats dels humans. 
Per tant, “ que bèstia “  gira a l’entorn de la lectura d’aquest llibre, i 
vol donar una visió actual d’una reunió on cal decidir qui serà el rei 
de totes les bèsties . 
Després d’una acalorada discussió, l’animal escollit per fer de rei és 
el lleó, però la pregunta que ens hem fem nosaltres és si cal un rei 
que mani i ordeni a tots els altres animals ? Des de la perspectiva 
de l’any dos mil quinze, hem pres una decisió que caldrà visualitzar 
tot veient l’espectacle...  
 
La Companyia Titelles Naip compta amb més de 40 anys 
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d’experiència. Des d’aleshores que construeixen les seves pròpies 
titelles, des de titelles de sobretaula a titelles gegants, i porten 
arreu de Catlunya espectacles de creació pròpia i adaptació dels 
clàssics, i no tan clàssics catalans. Per l’espectacle Canigó varen 
rebre el Premi Rialles del ILC. 
http://www.xiptv.cat/1moncat/capitol/espectacle-de-
titelles#.VucCfp0AJI8.gmail 

 
 

Commemorem els 100 anys del naixement de Roald Dalh 
 
 
Narració amb música i titelles 

 

El viatge de 
James 
 
A càrrec de Teatre Aula 
 
 
 
Durada 45 min 

A partir 4 anys 

 
 
Adaptació de l'original conte d'en Roald Dahl, amb una narradora 
molt especial i alhora familiar, una fruitera, amb la que podem 
treballar la importància de menjar verdures i fruita. Tot 
acompanyat de música i cançons per gaudir amb tots els sentits.  
 
Teatre Aula neix de la necessitat d’acostar les Arts Escèniques al 
infant. Porten la creació artística al lloc habitual d’aprenentatge: 
l’escola, la biblioteca...Treballen la Igualtat, la Solidaritat, el 
Respecte, la Sostenibilitat i la Creativitat i fan servir música, titelles 
i interpretació d’actors. Tots els elements estan creats per la 
companyia. 

 

 
 
 
Commemorem els 400 anys de la mort de Shakespeare 
 
 

Espectacle amb titelles 

 

El meu primer 
Shakespeare 
 
 
 
A càrrec de la Companyia 

Petit  Bombay 

 
 
 

  
 
En Marcel vol estudiar teatre i ha sentit molt a parlar d'un tal 
Shakespeare però no sap qui és i perquè és tan important. El seu 
tiet Joaquim l'hi farà una introducció a l'obra d'aquest reputat 

http://www.xiptv.cat/1moncat/capitol/espectacle-de-titelles#.VucCfp0AJI8.gmail
http://www.xiptv.cat/1moncat/capitol/espectacle-de-titelles#.VucCfp0AJI8.gmail
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Durada 50 min 

A partir de 5 anys 

autor fent-l'hi cinc cèntims de tres de les seves obres més 
conegudes i que han marcat l'història del teatre i de la literatura 
universal com són Hamlet Magbeth i El rei Lear. 
Joaquim i el seu nevot Marcel anirán al teatre a gaudir d´aquestes 
obres i interpretadas per grans actors-titelles... 
 
La Companyia Petit Bombay és una companyia de teatre familiar 
amb seu a Badalona, Barcelona. Brian Mongard, el seu director, és 
també guinista, actor, músic i escenògraf. 

 
 
 
 

 També ens podeu demanar altres recitals d’edicions anteriors o temàtiques concretes. 
 

 Us recordem que ens podeu demanar propostes dissenyades a mida dels vostres 
interessos o altres activitats del nostre fons de catàleg que podeu consultar a la 
nostra pàgina web: www.taleiacultura.com 

 
Necessitats tècniques bàsiques 

 A concretar per a cada proposta 
 

Contractació 

 Per  contractació i pressupost podeu contactar amb Taleia Cultura a: 
  taleia@taleiacultura.com o trucant al 93 319 60 69 

 La disponibilitat dels espectacles ve condicionada per l’agenda dels professionals. 
 

mailto:taleia@taleiacultura.com

