Sinopsi:
Quatre cafès, espaiats al llarg de la vida de dues
persones condemnades a estimar-se i a fer-se mal.
Insinuacions i retrets, sentiments i estratègies són el
marro de la seva existència. Calent, Amarg, Fort i
Espès és una història d’amor per veure a glops.
Obra guanyadora del Premi Les Talúries de teatre
de 1999 de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
Quan una cullereta de cafè dóna massa voltes dins
la tassa, hi ha alguna cosa que em fa por.

Intèrpets Lluís Niubó i Cristina Rodríguez
Direcció: Emili Baldellou
Producció: El Celler d’Espectacles

Sinopsi:

Sinopsi:

Aquesta és la historia d’en Jan un nen que de petit a
casa seva li feien tot, així que no li calia aprendre a
fer res si ell no volia.. Quan es va fer gran va tenir
un ajudant, en Nicolau, que també li feia tot.
Però un dia, quan en Nicolau va tenir prou diners, va
dir-li que s’en volia anar a viure tranquil a les Illes
Verdes.
En Jan no sabia viure sense ajuda, així que va
decidir emprendre un llarg viatge per trobar en
Nicolau travessant camps i ciutats. I va passar que a
poc a poc, va anar aprenent moltes coses.
Quan el va trobar, se’n va adonar que ja sabia fer
gairebé de tot i que no calia que algú altre li fés res.

El sol veu les coses clares com la llum del dia, però
a la lluna ningú s’atreveix a engañar-la…

Direcció: Guillem Albà
Intèrprets: Núria Benedictor, Olga Jiménez, Albert
Albà
Producció: Estaquirot, teatre

Direcció i Intèrprets: Clara Gavaldà i Joan Cirera
Producció: La Companyia Sgratta

Així que junts, s’explicaran un pila d’històries!
Totes elles divertides i alegres com el dia, però
tendres i sinceres com la nit. Un noi despistat però
amb molta emprenta, uns pirates de terra endins, una
princesa enredaire i una pila de bestieses i
animalades!

Sinopsi:
També al Vaticà, la figura de Ramon Llull és
causa d’una encesa polèmica: es tracta realment
d’algú sant il·luminat per Déu o bé és un dement
sortit de l’illa de Mallorca? Per resoldre aquest
misteri se’l sotmet a un rigorós procès inquisitori
on hi pren part, fins i tot, el Sant Pare.
Apropament a la figura de Ramon Llull en clau de
comèdia.

Tot plegat amb dos narradors molt especials. I el Sol
i la Lluna girant al voltant d’un món, cada dia més
curiós.

Direcció: Emili Baldellou
Intèrprets Pepita Saltó, Sebastià Tolosa, Iolanda
Viladrosa i Francesc Vilalta.
Producció: El Celler d’Espectacles

