
Avinyó: 13-14 d’octubre 
Santpedor: 22 d’octubre 
Sant Salvador de Guardiola: 29 d’octubre 
Navarcles: 19 de novembre 
Gironella: 25 de novembre 
Cabrianes: 26 de novembre

Organitza:   

Col·laboració: Suport:

13 d’octubre, 8 del vespre a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament d’Avinyó 
Acte inaugural. 
10 del vespre a El Catalunya 
Concert d’inauguració: 
Roger Illa, amb Els colors del pianoforte. 
 
14 d’octubre, 5 de la tarda al Centre Cívic 
Give me a reason, El furt, Dues dones i un funeral, Un 
viatge de contes, Rodeo Road, Prayer for quiet, Bennu, 
Refugis, Hey soul syster, Sorpresa i Hem vingut aquí a 
deixar les coses clares. 
  
10 del vespre a El Catalunya 
Concert final amb PD Danilsan i Guillem Roma amb 
Gots de tuba. 
 
 
Santpedor 
22 d’octubre, 5 de la tarda a diferents 
espais del nucli antic. 
Hem vingut aquí a deixar les coses clares, Dues dones i 
un funeral i Refugis. 
 
 
Sant Salvador de Guardiola 
29 d’octubre, 2/4 de 12 del matí, 
diferents espais 
Refugis, Dues dones i un funeral i Un viatge de contes. 
 
 
 
Navarcles 
19 de novembre, 2/4 de 11 del matí a 
La Creueta centre cultural. 
Dues dones i un funeral, Prayer for quiet, Hey soul 
syster i Give me a reason. 
 
5 de la tarda al Teatre-Auditori Agustí 
Soler i Mas. 
Concert amb Amix i Amats, presentant Fidels 
 
 
Gironella 
25 de novembre, 5 de la tarda davant 
l’Ajuntament  
Rodeo Road, Prayer for quiet, El furt i Hey soul syster. 
 
 
 
Cabrianes 
26 de novembre, 5 de la tarda a El Centru 
Hem vingut aquí a deixar les coses clares, Hey soul 
syster i Refugis.

TEST és el Festival de la Xarxa Testimoni 

Escènic obert a propostes de tots els 

llenguatges artístics (música, dansa, 

teatre, circ, titelles, clown, monòlegs, 

poesia, nous llenguatges…), de curta 

durada, per a espais reduïts i no 

convencionals, on la distància entre 

públic i artistes és mínima, fent 

augmentar l’experiència del públic i la 

intensitat de l’espectacle.

OTP
Cabrianes

I la Xarxa Testimoni Escènic, de producció i suport a les Arts escèniques: 
Artés, Avinyó, Cabrianes, Gironella, Navarcles, Navàs, Sallent, Sant Salvador de 
Guardiola, Santa Ma d’Oló, Santpedor i Sallent. 
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Avinyó 



El Furt és la història de com una dona aparentment 
normal, pot arribar a cometre un crim objectivament 
violent.

EL FURT, Georgina Llauradó
Georgina Llauradó 
Dramatúrgia: Elena Serra 
Direcció: Aleix Fauró

Teatre de text. Drama còmic
Durada: 20 min.

Actuacions:  Avinyó i Gironella

Una mujer desea acercarse a la muerte! 
Al mismo tiempo desea acercarse al amor!  
El viento hace el amor con ella! 
Ella se convierte en ruinas! Se ahoga.!! 
Masaki Iwana!

PRAYER FOR QUIET, Ill Capello Rosso + Cuerpo transitorio
Michela Aiello i Rosana Barra
Direcció: Michela Aiello

Dansa butoh i marionetes. Drama
Durada: 25 min.

Actuacions:  Avinyó, Navarcles i Gironella

HEM VINGUT AQUÍ A DEIXAR LES COSES CLARES, Cia. Anemisko
Jordi Cornudella, Blanca Garcia-Lladó 
i Clara Manyós Direcció: Jordi Oriol 
Text: Josep Ma de Sagarra

Teatre de text i música. Comèdia.
Durada: 30 min.

Actuacions: Avinyó, Santpedor i Cabrianes

A l’enterrament de J. M. de Sagarra, tres músics ens donen la 
benvinguda. L’acte no va com estava previst i els músics es veuran 
obligats a agafar les regnes de la cerimònia i a parlar-nos del mort. 
Ens en parlaran a través de les paraules del mateix Sagarra i s’aniran 
embrancant en una sèrie de peripècies, les quals demostraran que 
en realitat no enterren Sagarra, sinó que el fan més viu que mai.

Contes d’arreu del món, uns de ven a prop, altres 
de molt lluny, històries de somnis, aventures i 
desventures, que us faran viatjar a tots plegats i que 
ens ajudaran a conèixer la cultura, les tradicions i 
els costums de diferents parts del món.

UN VIATGE DE CONTES, Mònica Torra
Mònica Torra

Conta-contes per totes les edats
Durada: 27 min.

Actuacions: Avinyó i Sant Salvador de Guardiola

Dues cunyades, han de preparar el funeral del seu 
respectiu marit i germà. Descobriran incrèdules com 
d’absurds i ridículs poden arribar a ser alguns serveis 
funeraris i el sucós negoci que fan les empreses del 
sector amb una cosa tan segura com la mort i es 
veuran abocades a entrar en el joc.

DUES DONES I UN FUNERAL, Imprevist Teatre
Núria Florensa i Alba Aluja Mollar 
Dramatúrgia i direcció: Roger Vidal

Teatre de text. Drama còmic
Durada: 20 min.

Actuacions:  Avinyó, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola i Navarcles

Hi ha coses que són motiu de celebració; un 
aniversari, un compromís, un ascens a la feina. Una 
festa sorpresa i una sorpresa durant la festa, per 
celebrar que la vida de vegades ens sorprèn... Així 
que enhorabona per l’ascens, Sara.

SORPRESA, Cia. Cametes Teatre
Ares Piqué, Clara Olmo, Gemma 
Castell i Aitana Giralt.  
Dramatúrgia i direcció: Roser Guasch

Teatre de text. Melodrama
Durada: 20 min.

Actuacions:  Avinyó

Estiu de 1943. Chadds Ford, Pennsylvania. Lucille i 
Martin esperen en un bosc prop d’una granja. Com 
àngels anunciadors, són els portadors d’una notícia 
molt important; però els àngels ni de lluny tenen tants 
dubtes. Una de les obres més icòniques del pintor 
Andrew Wyeth cobra vida en aquest retrat del cor 
dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial.

RODEO ROAD, La Meybes
Berta Pipó i David Bo 
Dramatúrgia i direcció: David Bo
Teatre de text. Drama
Durada:15 min.

Actuacions:  Avinyó i Gironella

Un espectador entra a una habitació fosca amb una 
espelma, on es troba amb l’actriu amb un antifaç 
que no permet veure a l’espectador en gairebé tot el 
recorregut de l’espectacle i el convida a un íntim viatge 
de memòria. A partir de les històries explicades, l’actriu 
i l’espectador i el contacte entre ells, es perd la frontera 
entre el teatre i la vida, entre l’actor i l’espectador.

GIVE ME A REASON, Marta Pawlikowska
Creació i interpretació:
Marta Pawlikowska

Human Specific Performance
Durada: 30 min.

Actuacions:  Avinyó i Navarcles

Bennu és un moment. És un espai vital en el que a 
vegades, hi ha gent que ś hi endinsa. Bennu és la 
destrucció, és l’autodestrucció. Un moment buscat 
en el que et dones la llicència per començar un 
camí cap al res. La purificació. És el res buscat en 
la recerca d’alguna cosa nova, de la creació, del 
renaixement.

BENNU, Rara Avis
Ana Sanahujai i Mar Verdera 
Direcció: Rara Avis

Teatre de text i moviment. Drama
Durada: 27 min.

Actuacions:  Avinyó

La Marta, la Núria i la Mia van fer una promesa 
a 3r de primària. Serien amigues per tota la vida. 
Tant amigues que van escriure en un paper què 
farien de grans i van fer la promesa de no llegir-lo 
fins a 3r de carrera.

HEY SOUL SYSTER, Cia. Farràs
Maria Ballús, Lisa Reventós i Mar Solà 
Direcció: Míriam Puntí.
Dramatúrgia: Mar Solà

Teatre de text. Comèdia
Durada:15 min.

Actuacions:  Avinyó, Navarcles, Gironella i Cabrianes

Camp de refugiats d’Idomeni, Grècia. Milers de 
persones esperen per creuar la frontera amb 
Macedònia, que porta setmanes tancada. La 
Laura, una jove voluntària, reparteix roba i mantes 
entre els refugiats sense imaginar-se que avui rebrà 
una visita inesperada.

REFUGIS, Guatlla Produccions
Anna Prats i Padi Padilla/Xavi Álvarez 
Dramatúrgia i Direcció: 
Helena Codorniu

Teatre de text. Drama
Durada: 20 min.

Actuacions:  Avinyó, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola i Cabrianes

Piano, sintetitzadors, visuals, altres elements 
d’escenografia i paraula i moviment humà. Fidels 
no és una obra religiosa ni tampoc iconoclàstica. 
L’hauria de poder gaudir tant un públic creient, de 
qualsevol confessió, com un públic agnòstic o ateu. 

FIDELS, Amix i Amats
Alex Pallí, Francesc Oui
i Xavi Lloses Huguet

Concert, projeccions i moviment.
Durada: 45 min.

Actuació: Navarcles

Concert amb una còpia del fortepiano Anton Walter 
(1803) a través d’un programa que pretén mostrar 
totes les característiques sonores de l’instrument; 
des de la sonoritat més íntima i transparent fins als 
contrastos dinàmics i rítmics de rauxa i passió. També 
podrem conèixer l’instrument i la seva història.

ELS COLORS DEL PIANOFORTE, Roger Illa
Roger Illa

Concert
Durada: 70 min.

Actuació:  Avinyó

Música jamaicana feta amb tubes i trompetes 
barrejant ritmes del carib i melodies clàssiques és 
un coctel infalible de frescura! Aquesta és l’ener-
gia que generen quan s’ajunten Gots de Tuba i 
Guillem Roma.  

GUILLEM ROMA & GOTS DE TUBA
Guillem Roma, Marc Serrats,
Sergi Beringues, Ignasi Garolera
i Xevi Capdevila
Concert
Durada: 60 min.

Actuació:  Avinyó

C O N C E R T S

amb PD Danilsan
Danilsan és un Punxa Discs de la Catalunya central que 
obrirà i clourà el concert de Guillem Roma & Gots de 
Tuba amb ritmes balcànics i festius.


