
23’30h. Plaça bisbe Badia
Espectacle d’impro “ImproGames”. 

És un espectacle d’improvisació teatral en el 
qual el públic no sap quina història ve a veure, 
però, tampoc ho saben els dos actors. Un 
Show únic en cada funció, creat i confeccio-
nat al moment amb l’ajuda incondicional de les 
espectadores i espectadors.

Dissabte 24 de juliol
13’00h. Plaça de la Font
Espectacle “Històries Improssibles” Teatre 
Familiar a càrrec de la Cia “El Sidral”.

Dos personatges 
surten a escena, tot 
sembla indicar que 
ens explicaran una 
història amb princesa, 
drac i cavaller, però 
aviat notarem que 
l’actor que ha de fer 
de cavaller no vol fer 
el seu personatge. 
L’actriu per no 

quedar-se sola a escena proposa fer històries 
noves, històries que ningú hagi fet abans i per 
això necessitaran l’ajut del públic.  

Divendres 23 de juliol
21’30 a 22’00h. Plaça bisbe Badia
Inauguració del festival a càrrec de Natàlia 
Lloreta, directora de la Fira de Teatre al Carrer 
de Tàrrega.

22’00 a 22’45h. Plaça bisbe Badia
Espectacle “Loïc” Titelles per a públic en 
general a càrrec de la companyia lleidatana 
“Un Teatre”. 

Loïc narra la història d'un senyor gran que viu 
sol en una illa que s'ha anat fent petita i 
aquest ha de prendre la decisió de quedar-se 
o marxar. Parla de la solitud, de la vellesa i del 
dol. Tot vist a través dels ulls del protagonista.
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18’30h. Plaça bisbe Badia
Espectacle de dansa: “Torna”.

Torna / de voltar,  / d’afegir, / d’insistir,  / de 
retorn.
Tres dones i una constant recerca a través la 
dansa, la música i els versos.
Construir i destruir per tornar-hi, per ser el que 
cerquem, per avançar pel mateix sender que 
anem creant.
La Susana Papazachariou a través de la dansa, 
la Cristina Miguel amb el saxo i la Marta R. 
Gustems amb la poesia. Tres llenguatges/mira-
des i un sol diàleg en moviment continu.
Tornem a aquell lloc on encara no hem estat.

20’00h.Plaça bisbe Badia
Espectacle “Dona-Foc”
de la Cia “Les Fugitives”. 

Dona-Foc, la dona que es crema parla de la 
dona mitjançant la paraula d’aquesta. Un 
espectacle poètic que combina versos, música 
i feminitat. L’espectacle teatral, sorgeix a partir 
de la combinació de versos escrits únicament 
per dones, reivindicant la figura de la poetessa, 
tan exclosa en les antologies tradicionals.
 
22’30h. Plaça bisbe Badia
Espectacle “Poldo”. 

És un monòleg que presenta la història fictícia 
a la vegada que real de la mà brillant de 
l’escriptor Jaume Cabré que narra d’una 
manera molt teatral la història d’un lladre de 
corders pallarès de l’època dels anys 30 que 
un cop enxampat, com a represàlia fou assas-
sinat i enterrat en un prat inhòspit del Pirineu. 
Posteriorment a les acaballes de l’any 38 en 
aquest mateix prat, s’hi assassinaren vilment 
quatre joves innocents, esdevenint així l’indret 
com una fossa de la guerra civil. A partir 
d’aquest punt, en Joan Escrivà i l’Ivan Caelles 
elaboren aquesta ficció per donar veu a 
aquests personatges.

00’00h. Plaça bisbe Badia
Monòleg Còmic “Safareig”. 

És un monòleg de 
comèdia multidisci-
plinari i totalment 
personalitzat per a 
cada ocasió. En Pau 
Murner, és l’encarre-
gat de guiar aquest 
cabaret popular. Es 
posa a la pell de 
diversos personat-
ges, canta, balla, 
imita, improvisa amb 
el públic i fins i tot 
s’enamora en directe. 

El nostre protagonista abandona el mar per 
refer la seva vida a la muntanya, al bonic poble 
d’Isona on acaba d’arribar com a nouvingut.

Diumenge 25 de juliol

13’00h. Plaça de la Font
Teatre Familiar “La Vila de Capdetrons”.

La Companyia de teatre infantil Sol Salat es 
troba amb un problema passat per aigua a la 
Vila de Capdetrons, on no para de ploure i 
tothom està molt trist. L’alcalde, preocupat, 
decideix avisar al Centre d’Investigació 
Meteorològica per fer tornar el sol. Aconse-
guirà l’equip d’investigació meteorològica 
solucionar el problema? 

d’Isona i Conca DellàAjuntament
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18.30 h. Plaça bisbe Badia
“La princesa que va sortir per la fines-
tra” Kamishibai a càrrec d’Elena Catalán .

Kamishibai, en japonès, vol dir “teatre de 
paper”. Una manera popular de contar contes 
als nens mitjançant imatges en paper que van 
canviant a mesura que s'explica una història.
Elena Catalán, il·lustradora i escriptora, es 
llança a l'aventura d'interpretar així un divertit 
conte de bruixes i princeses, on tractarà el 
problema de contenir les emocions i les seves 
conseqúències.

19’00h. Plaça bisbe Badia
Espectacle Clown amb la pallassa Gadi

El clown, és un personatge humil, és valent, és 
transparent i “va del cor a l'acció”. Construït des 
de l’energia, emocions, circumstàncies i expe-
riències personals ens proposa un viatge cap al 
nostre interior més innocent per fer-lo aflorar i 
compartir-lo amb els altres. Des dels més petits 
als més grans, junts gaudirem d'aquest espec-
tacle mític i alhora transformador.

20’00h. Plaça bisbe Badia
Micròfon Obert.

Espai per a que tots els artistes, 
creatius i escriptors puguin dir la 
seva. Obert a la participació de 
tothom.
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