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CULTURA I SOLIDARI-
TAT AL TEATRE DE LA 
LLOTJA

Àngel Ros i Domingo
Alcalde de Lleida
President de la 
Fundació Teatre de la 
Llotja

Les arts escèniques prenen el Teatre de la Llotja en la temporada de tardor-hi-
vern amb una programació marcada per la varietat i la qualitat. La Llotja manté 
més viu que mai el compromís d’atansar la cultura a la ciutadania i als visitants 
de Lleida, i també l’aposta per consolidar l’atractivitat de la nostra capital sobre 
la seva àmplia zona d’influència i més enllà.
D’acord amb aquests objectius, el teatre presenta un ventall de propostes per a 
públics diversos que, a la vegada, són una excel·lent oportunitat per obrir-nos a 
nous plantejaments estètics, per créixer com a espectadors i per aprofundir en 
la nostra sensibilitat. 
La programació inclou espectacles com la tercera edició del certamen coreogrà-
fic de dansa urbana The Best On; l’òpera Lucia di Lammermoor; Josep Maria 
Pou i Joel Joan en l’obra Prendre partit; el ballet de Txaikovski El llac dels cignes 
amb patinatge sobre gel; la cantant Rosana; el gospel de Mississippi Mass 
Choir; l’obra de teatre de Juan Echanove i María Galiana Conversaciones con 
mamá; els musicals del Club Banyetes i La fuerza del destino, aquest últim en 
homenatge a Mecano; el màgic Antonio Díaz; el duet La Voz Kids Gemeliers; el 
pallasso Tortell Poltrona i els humoristes Moncho Borrajo i Berto Romero. 
Una de les cites més destacades serà la representació de Iaia!, el muntatge 
teatral amb què l’actriu catalana Montserrat Carulla s’acomiada dels escenaris. 

En la nova programació del Teatre de la Llotja, el preu de les entrades s’ha 
reduït en general i s’ha duplicat el nombre de tiquets per a la Butaca Jove, amb 
espectacles des de cinc euros. A més, La Llotja reforça el seu vessant solidari 
amb la celebració d’una marató d’espectacles amb músics i artistes de Lleida 
en benefici de La Marató de TV3, esdeveniment que donarà més visibilitat a les 
formacions locals. 
L’espai de solidaritat de La Llotja té una marca pròpia, #bonagentlleida. La 
generositat dels espectadors del teatre s’ha traslladat a diferents campanyes 
destinades, entre d’altres, al Banc d’Aliments o al Banc de Sang i Teixits de 
Lleida, amb una donació que va tenir com a lema Sang per cultura.
El Teatre de la Llotja ens convida a gaudir de la cultura en majúscules i a ser 
solidaris amb els que més ho necessiten. 

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap
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26 setembre
divendres
21 h

Màgia

Preu Amic
26 €

Preu General

31 €
Preu Grup

23 €
Butaca Jove

7,75 €
Durada

1 h 10 min

ANTONIO DÍAZ

Premi Nacional de Màgia i conegut com el 
Mago Pop de Discovery Max

Antonio Díaz, el mag més captivador del 
panorama actual i estrella televisiva de la 
cadena Discovery Max, torna al Teatre de la 
Llotja, gairebé 3 anys després de portar-hi Mr. 
Snow, convertit en un fenomen damunt de 
l’escenari i ara també a la petita pantalla.

El Mago Pop, com li agrada fer-se dir, ens 
presentarà La Gran Ilusión, un espectacle 
que permet fer-nos una idea no tan sols 
de la màgia, sinó també de la personalitat 
seductora d’aquest il·lusionista.

Idea original, guió i direcció Antonio Díaz
Il·lusionista Antonio Díaz
Producció INDIEMAGIC, SL
Escenografia Carles Pujol / Teatre-Auditori Sant 
Cugat
Amb la col·laboració de Josep Maria Pou, Emma 
Vilarasau i Joan Dausà

“No és que sigui bo, és que és boníssim. Ha innovat en els trucs amb cartes que 
semblaven haver tocat ja sostre amb el mestre René Lavand..., o amb el sempre 
sorprenent Juan Tamariz. Si no em creuen, cosa lògica, busquin-lo a YouTube o 
segueixin les crítiques dels seus espectacles a Barcelona. D’aquí a poc temps 
serà una estrella mundial. És jove, té elegància, els seus trucs són senzills però 
impactants, i com René Lavand, els executa a un ritme lentíssim. Impressionant.” 
José Carlos Miranda (Segre) 

LA GRAN ILUSIÓN 

FITXA ARTÍSTICA

Espectacle en castellà
Recomanat per a tots els públics a partir de 6 anys

FESTES DE LA TARDOR

Amb el suport de

Patrocinador de les Festes de la 
Tardor del Teatre de la Llotja
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Música

GEMELIERS

Els bessons televisius de La Voz Kids 
presenten disc

El pas de Jesús i Daniel Oviedo pel concurs 
de Telecinco La Voz Kids va provocar el 
fenomen Gemeliers a les xarxes socials, i 
d’aquí va néixer el nom d’aquest duet, que 
va voler mostrar als seus seguidors el seu 
agraïment. Actualment, superen els 100.000 
seguidors a la xarxa i continuen en ascens 
després d’haver presentat el seu primer disc, 
Lo mejor está por venir.

Els germans Oviedo, amb només 15 anys, 
ja compten amb una bona experiència en el 
món televisiu. Van començar quan tenien 4 
anys al programa Menuda noche, de Canal 
Sur TV, en què entrevistaven personatges 
de la vida pública. Durant més de dos-
cents programes, els germans van poder 
desenvolupar diverses facetes artístiques, 
com la interpretació i la cançó, així com el 
periodisme. Més endavant, van participar en 
el programa d’Antena 3 Quiero cantar, en què 
interpretaven cantants de renom. 

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR 

27 Preu Amic
16 €

Preu General

21 €
Preu Grup

13 €
Butaca Jove

5,25 €
setembre
dissabte
19 h

Durada

1 h

FESTES DE LA TARDOR

Amb el suport de

Patrocinador de les Festes de la 
Tardor del Teatre de la Llotja
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Humor

MONCHO BORRAJO

L’humor més descarat i punyent d’un clàssic 
de l’escena

Moncho Borrajo presenta Yo, Quevedo, un 
espectacle en què fa gala del seu sentit de 
l’humor i improvisació posant-se en el paper 
de Francisco de Quevedo. 

I com ho fa? La història gira al voltant d’un 
Centre de Rehabilitació d’Artistes Esgarriats. 
Tots hi volen anar, ja que s’hi viu la mar de bé, 
sense despeses, sense IVA, amb televisió, 
visites... Però, per poder entrar-hi, s’ha d’estar 
boig o semblar-ho. Aconseguirà Moncho 
Borrajo posar-se en el paper de Quevedo? 
Li deixaran dir tot el que pensa sobre la 
monarquia, els polítics i l’escatologia?

Autor i director Moncho Borrajo
Intèrpret Moncho Borrajo
Col·laboració especial Lucía Bravo
Veus de Carlos Latre

YO, QUEVEDO 

FITXA ARTÍSTICA

Espectacle en castellà

28 Preu Amic
29 €

Preu General

34 €
Preu Grup

26 €
Butaca Jove

8,5 €
setembre
diumenge
19 h

Durada

2 h

Espectacle inclòs dins del programa

PORTA LA TEVA PARELLA AL TEATRE
Vine amb la teva parella i gaudiu plegats d’una vetllada plena d’humor. 
Comprant l’entrada de la teva parella obtindràs la teva gratuïta.
És imprescindible que t’adrecis a l’Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Lleida* 
per informar-te dels requisits i obtenir el cupó.
Atenció: campanya amb entrades limitades.  

*Àrea de Gent Gran (Rambla Ferran, 13, planta baixa. Lleida. T. 973 700 349)

FESTES DE LA TARDOR

Amb el suport de

Patrocinador de les Festes de la 
Tardor del Teatre de la Llotja



14/



/15Programació oficial setembre - desembre

Espectacle inclòs dins del programa

PORTA EL TEU NÉT AL TEATRE
Vine amb el nét o néta i gaudiu d’una vetllada plena de fantasia. 
Comprant l’entrada del nét obtindràs la teva gratuïta.
És imprescindible que t’adrecis a l’Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Lleida* 
per informar-te dels requisits i obtenir el cupó.
Atenció: campanya amb entrades limitades.  

*Àrea de Gent Gran (Rambla Ferran, 13, planta baixa. Lleida. T. 973 700 349)

Familiar

TORTELL POLTRONA

Retalls d’humor en estat pur, pessics de 
necessària fantasia

Tortell Poltrona, el nostre pallasso universal i 
un dels pioners europeus de la renovació del 
pallasso, és carismàtic i tendre, contundent 
i ferotge, i presenta sempre una càrrega 
d’energia inesgotable que combina amb la 
innocència i la trapelleria.

Post Clàssic és un espectacle trepidant 
carregat d’esquetxos que han fet història. Un 
recull dels millors números del seu repertori, 
emmarcats en un xou que conté l’essència 
del pallasso de sempre i el repte d’alternatives 
innovadores. Desafiant la por amb el no-res, 
anant a l’absurd per retrobar el nord i cercant 

Autor Tortell Poltrona
Direcció Jaume Mateu
Ajudant de direcció Montserrat Trias
Composició musical Víctor Ammann

“Tortell Poltrona és un clàssic com Charlie Rivel o Grock. Però no el busquin a l’hemeroteca; 
vagin a veure’l.” Gemma Tramullas (El Periódico)

POST CLÀSSIC

FITXA ARTÍSTICA

Espectacle per a tots els públics

en els clàssics el punt de partida per navegar 
més enllà.

Tortell Poltrona és Premi Nacional de Circ 
2013 i Nas d’Or del Festival Internacional de 
Pallassos de Cornellà i Memorial Charlie Rivel 
2012, entre d’altres.

11 Preu Amic
15 €

Preu General

20 €
Preu Grup

12 €
Butaca Jove

5 €
octubre
dissabte
18 h

Durada

1 h
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17    
18

octubre
dissabte 21 h 
diumenge
18.30 i 22 h

Espectacle musical

LA FUERZA DEL 
DESTINO
Espectacle homenatge a Mecano

La fuerza del destino és un homenatge al 
mític grup Mecano en què conviuen les 
composicions musicals dels dos germans 
José María y Nacho Cano amb una posada 
en escena espectacular. Setze artistes, entre 
ballarins, músics i cantants, fan viure en 
directe títols com Hoy no me puedo levantar, 
Una rosa, Hijo de la Luna, Nueva York, Cruz 
de navajas, Mujer contra mujer ... Durant 
més de dues hores fan un repàs de tots els 
temes que formen part de l’ADN de més 
d’una generació. Un gran espectacle musical 
basat en un viatge imaginari en metro en què 
cada estació es converteix en una cançó de 
Mecano. 

El format combina la música en directe, la 
dansa i la interpretació i ha estat dirigit per 
Hansel Cereza (La Fura dels Baus, Cirque du 
Soleil, Ballet Nacional).

Música i lletra José María Cano i Nacho Cano
Producció executiva Ático Luna Producciones
Direcció artística Mapi Molina - Pedro Casas
Direcció escena Hansel Cereza
Direcció musical Alexander Pantchenko
Coreografia Alberto Escobar
Cantants Mapi Molina, Ángel Muñiz, Edu Morlans
Ballarins David Escudero, Susana Lara, Tamara 
Moyo, Irene Bayó, Josete Rivas, Elisa Díaz, Víctor 
Pans, Edu Morlans
Covers Sergio Pérez, Sandra Bermejo, Álvaro 
Cuenca, Patxi Loperena
Músics 
     Alexander Pantchenko, direcció musical i teclats
     Iván del Castillo, trompeta i percussió
     Pepe Curioni, baix
     François Le Goffic, guitarra

FITXA ARTÍSTICA

Preu Amic
27 €

Preu General

32 €
Preu Grup

24 €
Butaca Jove

8 €
Durada
2 h 10 min 
(inclou descans)
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24 octubre
divendres
21 h

Humor

Preu Grup

22 €
Butaca Jove

6,25 €
Durada

1 h 30 min

BERTO ROMERO

El xou dels monòlegs

Després de més 10 anys representant La 
apoteosis necia, l’espectacle amb què va 
girar més de 10 anys pels escenaris, Berto 
Romero finalment ha fet el pas endavant 
d’estrenar un nou xou. Berto Romero sigue 
con nosotros neix de la necessitat del còmic 
de parlar de temes més propers a la seva 
realitat actual, que, amb el pas del temps, 
ha canviat i molt. El que ara ens presenta 
és un text còmic farcit d’originalitat i bons 
acudits, amb la novetat de veure una faceta 
més madura de l’humorista. Qüestions com 
la paternitat, la crisi dels trenta (gairebé 
quaranta) o la mort li serveixen, com altres 
vegades, per reflexionar amb tendresa sobre 
el patetisme existencial i els aspectes més 
ridículs de la naturalesa humana. 

Acompanyat del seu fidel guitarrista Iván 
Lagarto, Berto també continua oferint 
números musicals en què s’atreveix a 
cantar i ballar i que aporten la vitalitat i 
l’energia necessàries per fer del conjunt un 
entreteniment molt satisfactori i completament 
recomanable.

Guió Berto Romero i Rafael Barceló
Direcció Berto Romero i Miquel Company
Música Iván Lagarto i Miquel Company
Visuals Lyona, Els Altres, Marta Tomas, El 
Cansancio
Contractació MPC Management i Produccions 
Culturals
Una producció de  EL CANSANCIO

SIGUE CON NOSOTROS 

FITXA ARTÍSTICA

Preu Amic
25 €
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Dansa

THE BEST ON

Lleida, capital europea de la dansa urbana

Per tercera vegada, Lleida acollirà l’únic 
certamen coreogràfic professional de 
companyies de dansa urbana a Europa, 
The Best On. El certamen comptarà amb la 
participació de companyies internacionals i 
converteix la ciutat de Lleida en referent de la 
dansa urbana europea.

III CERTAMEN COREOGRÀFIC DE DANSA URBANA 

Organitzat per l’escola de dansa Dancescape, de 
Lleida.

Totes les novetats les trobaràs actualitzades a:
www.thebeston.com
        www.facebook.com/pages/The-Best-On
        twitter.com/thebeston

08 Preu Amic
15 €

Preu General

20 €
Preu Grup

12 €
Butaca Jove

5 €
novembre
dissabte
18 h
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Òpera

LUCIA DI 
LAMMERMOOR
Viu en directe la bogeria d’“Il dolce suono”, 
l’escena més famosa del bel canto

Els Amics de l’Òpera de Sabadell ens atansen 
en aquesta ocasió una de les òperes més 
representades arreu del món. Ambientada 
en terres escoceses al segle XVII, Lucia di 
Lammermoor és un drama tràgic en tres actes 
amb música de Gaetano Donizetti, basada en 
la novel·la escocesa de Sir Walter Scott.

L’òpera és mundialment coneguda per 
l’escena de la bogeria, Il dolce suono, la 
peça més famosa de totes les compostes en 
les òperes del bel canto, un clàssic de l’era 
romàntica en què l’heroïna perd la raó i que es 
va convertir en un vehicle de lluïment vocal de 
dives de l’òpera durant gairebé 200 anys.

La protagonista de l’obra, la núvia de 
Lammermoor, és obligada a casar-se contra 
la seva voluntat, perd la raó i assassina el seu 
espòs la nit de noces. Ensangonada, apareix 
durant la festa de la boda i, davant l’estupor 
dels convidats, en el seu deliri, creu que sent, 
en el so d’una flauta, la veu del seu promès, 
l’home a qui realment estima i que és enemic 
de la seva família.

De Gaetano Donizetti (1797 - 1848)
Text de Salvatore Cammarano inspirat en 
la novel·la de Walter Scott The Bride of 
Lammermoor
Estrenada al Teatro San Carlo de Nàpols el 26 
de setembre de 1853
Intèrprets Saioa Hernández, Albert Casals, 
Ismael Pons i Xavier Aguilar, entre d’altres

Director d’orquestra i del cor Daniel Gil de 
Tejada
Director d’escena Pau Monteverde
Ajudant de direcció Miquel Gorriz
Disseny d’escenografia Elisabet Castells
Il·luminador Nani Valls
Vestuari AAOS (Associació Amics de l’Òpera 
de Sabadell)

Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
Orquestra Simfònica del Vallès
Producció i organització Amics de l’Òpera 
de Sabadell per Òpera Catalunya

FITXA ARTÍSTICA

16 Preu Amic
46 €

Preu General

54 €
Preu Grup

41 €
Butaca Jove

13,5 €
novembre
diumenge
18 h

Òpera en tres actes
Sobretitulada en català



24/



/25Programació oficial setembre - desembre

Teatre

PRENDRE PARTIT
El difícil equilibri entre la música i el nazisme. 
Judici pòstum a un dels millors directors 
d’orquestra alemanys

L’actor Josep Maria Pou fa de director a 
Prendre partit, obra en què també actua i 
comparteix protagonisme amb l’actor Joel 
Joan i que arriba al Teatre de la Llotja abans 
d’estrenar temporada a Barcelona. 

En aquesta obra de Ronald Harwood, Pou 
ens trasllada al Berlín del 1946. El comandant 
nord-americà Steve Arnold, ajudat per la seva 
secretària alemanya i el jove tinent David Wills, 
interroga diversos testimonis a fi de recollir 
proves per acusar de col·laboracionisme amb 
els nazis Wilhelm Furtwängler, director de 
l’orquestra Filharmònica de Berlín durant el 
govern de Hitler. L’obra aborda l’actitud vers el 
nazisme de qui va ser un dels millors directors 
d’orquestra alemanys de la seva generació. 
Una actitud que avui dia encara no és clara.

Títol original Taking Sides
Autor Ronald Harwood
Director Josep Maria Pou
Intèrprets Josep Maria Pou, Joel Joan
La resta del repartiment estava per concretar al 
tancament de l’edició d’aquest llibret.

FITXA ARTÍSTICA

21 Preu Amic
32 €

Preu General

37 €
Preu Grup

29 €
Butaca Jove

9,25 €
novembre
divendres
21 h
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Dansa

EL LLAC DELS CIGNES

Un espectacle únic al món

Inèdita combinació de ballet clàssic, patinatge 
artístic sobre gel i circ

L’Usmanov Classical Russian Ballet ens porta 
una representació d’El llac dels cignes de 
Txaikovski d’una bellesa extraordinària, que 
combina el lirisme i la delicadesa de la dansa 
clàssica del més alt nivell internacional amb la 
bellesa del patinatge sobre gel i l’emoció dels 
números de circ.

Aquesta companyia de ballet va ser fundada 
l’any 2004 a Moscou per Hassan Usmanov, 
director artístic i ballarí principal de la 
companyia. Formada per artistes consagrats, 
així com per ballarins joves graduats a 
l’Acadèmia de Ballet Bolxoi, l’Acadèmia 
Vagànova i altres escoles de dansa russes, 
en els seus deu anys de trajectòria ha estat 
reconeguda per la seva alta professionalitat, 
fet que li ha permès fer gires arreu del món.

CIA Usmanov Classical Russian Ballet
Director Hassan Usmanov
P.I. Txaikovski
El llac dels cignes

USMANOV CLASSICAL RUSSIAN BALLET

FITXA ARTÍSTICA

22 Preu Amic
37 €

Preu General

42 €
Preu Grup

34 €
Butaca Jove

10,5 €
novembre
dissabte
21 h

Durada
2 h
(inclou descans)
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Música

ROSANA

Un recorregut pels grans èxits d’una canària 
intimista i optimista

Un concert per somiar, farcit d’un contagiós 
sentit de l’humor, optimisme i grans èxits.

Aquesta canària, àmpliament coneguda 
per tothom en el món de la música, ens 
presentarà 8 lunas, el seu vuitè disc, en què 
fa un recorregut pels seus 17 anys de carrera, 
que l’han portat a recórrer el món i a vendre 
més de 10 milions de còpies.

Un concert apte per a tota la família, en què 
passa dels moments romàntics a l’electricitat 
del rock, intercalant-hi les estrenes amb 
clàssics indispensables del seu repertori: Si tú 
no estás, A fuego lento, Llegaremos a tiempo, 
El talismán o Lunas rotas.

“Mis conciertos son encuentros con amigos, aunque la gente 
siempre me lleva ventaja: ellos me conocen a mi mejor que yo 
a ellos. Por eso salgo cada noche a un escenario como si se 
fuera a acabar el mundo.” (Rosana)

8 LUNAS 

23 Preu Amic
31 €

Preu General

36 €
Preu Grup

28 €
Butaca Jove

9 €
novembre
diumenge
19 h

Durada

2 h

Veu Rosana
Teclats Álvaro Peire
Bateria Joaquín Migallón
Guitarra David Pedragosa
Baix Javier Quílez

Productora

FITXA ARTÍSTICA
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Teatre

IAIA!

Una comèdia molt familiar, un homenatge del 
Teatre de la Llotja a l’entranyable Montserrat 
Carulla

Per si mateixa ja tindria ganxo, la història 
d’una iaia perepunyetes que boicoteja la vida 
sentimental del seu nét, però si a més aquesta 
àvia és Montserrat Carulla, l’espectacle es 
converteix en indispensable.

L’obra brinda al públic una ocasió d’or per 
gaudir de la Carulla en estat pur, en un 
paper fet a mida pel seu fill, Roger Peña, i 
que interpreta al costat del seu nét, Aleix 
Peña. Una comèdia doblement familiar en 
què trobarem la Carulla més propera als 
personatges que l’han fet tan popular i 
estimada. Una oportunitat única per agrair 
a aquesta actriu tants anys de dedicació al 
teatre. Les tres generacions de la nissaga 
Peña-Carulla ens regalen l’homenatge més 
sincer a la matriarca.

Autor i director Roger Peña
Intèrprets Montserrat Carulla, Katia Klein i Aleix 
Peña Miralles
Producció i distribució Entresòl de Produccions

 

FITXA ARTÍSTICA

30 Preu Amic
22 €

Preu General

27 €
Preu Grup

19 €
Butaca Jove

6,75 €
novembre
diumenge
18 h

Durada

1 h 30 min
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Música

MISSISSIPPI MASS 
CHOIR
Gospel en estat pur, originari de Mississipí 
i amb la col·laboració especial del Cor de 
l’Orfeó Lleidatà

Els Grans del Gospel, el festival de gospel 
i cant coral de Catalunya, torna de nou a 
Lleida en la setzena edició. Amb concerts 
en diverses poblacions de l’estat i un cartell 
espectacular, aquest festival està del tot 
consolidat per la seva trajectòria i qualitat, ja 
que inclou grans formacions internacionals 
i nombroses corals locals. Una cita ja 
tradicional que apropa el millor cant coral al 
públic de tot Catalunya i de Lleida.

En aquesta ocasió, serà el Mississippi Mass 
Choir la formació que actuarà a la Llotja el 13 
de desembre.

Aquest cor va ser fundat el 1988 i des 
d’aleshores no ha parat de rebre premis i 
fer gires pels Estats Units, Europa, Àsia i 
l’Amèrica Llatina. 

Aquest mític cor torna a Catalunya, on ja 
ha actuat al Festival Castell de Peralada i 
al Palau de la Música, on va exhaurir totes 
les localitats. Ara ens presenta la gira de 
commemoració del seu 25è aniversari, que 
porta per títol Oh Happy Day Tour.

13 Preu Amic
37 €

Preu General

43 €
Preu Grup

35 €
Butaca Jove

10,75 €
desembre
dissabte
21 h

Durada mínima

1 h 30 min

Participació especial
El Cor de l’Orfeó Lleidatà, dirigit per Pedro Pardo, participarà a l’inici i al final del concert. Donarà 
la benvinguda al cor americà i tornarà a aparèixer en escena al final del concert amb una actuació 
conjunta amb els Mississippi Mass Choir.
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Teatre / Dansa / Música / Audiovisuals / Màgia / Circ / ...

LA MARATÓ 
D’ESPECTACLES 
DE LLEIDA
Vine i participa-hi!

La Fundació Teatre de La Llotja convoca La 
Marató d’Espectacles de Lleida el dia 14 de 
desembre de 2014, una acció en benefici 
de La Marató de TV3, que aquest any està 
dedicada a la investigació de les malalties del 
cor, una de les principals causes de mort al 
món i també a Catalunya.

La Marató d’Espectacles de Lleida consistirà 
en una exhibició permanent d’actuacions de 
tot tipus (música, dansa, teatre, circ, màgia, 
audiovisuals i altres disciplines artístiques) al 
llarg del dia 14 de desembre en els diferents 
espais del Palau de Congressos i del Teatre 
de la Llotja.

El Palau i el Teatre de la Llotja posen a 
disposició dels artistes i les companyies 
que vulguin participar-hi tant les seves 
instal·lacions com la logística i el personal 
tècnic necessari perquè durant tot el dia es 

puguin dur a terme representacions artístiques 
de tot tipus.

D’altra banda, els espectadors hi contribuiran 
amb un donatiu (entrada), que donarà dret 
d’assistència a tots els espectacles. La 
Fundació del Teatre de la Llotja lliurarà la 
recaptació íntegra a La Marató de TV3.

Els artistes i les companyies que vulguin 
participar-hi s’han d’adreçar al web www.
teatredelallotja.cat, on trobaran les condicions 
de participació i d’inscripció.

Si no ets artista i vols participar-hi, també ho 
pots fer com a voluntari.

Artistes, voluntaris i tot el públic sereu 
benvinguts!

Som-hi #bonagentlleida!

14 Preu Únic
5 €

desembre
diumenge

Més informació i contacte:
www.teatredelallotja.cat
Telèfon: 973 248 925 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h)
Adreça electrònica: teatredelallotja@paeria.cat
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Teatre

CONVERSACIONES 
CON MAMÁ
Una història quotidiana que sacsejarà 
consciències, versionada per Jordi Galceran, 
amb Juan Echanove i María Galiana

La mare té vuitanta-dos anys i el seu fill 
Jaime en té cinquanta. Viuen en mons molt 
diferents. En Jaime està casat, té dos fills, una 
casa fantàstica, dos cotxes i una sogra de qui 
també s’ocupa. La seva mare, en canvi, viu 
sola i porta la vellesa amb dignitat. Però un dia 
té lloc un fet inesperat: en Jaime és acomiadat 
de l’empresa on treballa. Aquesta situació 
el porta a prendre decisions dràstiques per 
poder mantenir el seu tren de vida. 

Autor Santiago Carlos Oves
Versió Jordi Galceran
Intèrprets María Galiana i Juan Echanove
Director Juan Echanove

“... Conversaciones con mamá te deja algo herido el corazón, te 
emociona de pies a cabeza, te zarandea la sensibilidad, te pone 
sensible, te interroga sobre tu propia vida, te asusta un poco, te 
desconcierta y hace que termines con las manos ardiendo de 
tanto aplaudir; pero también es cierto que te ríes muchísimo, te 
diviertes, te alegras mucho de haber ido al teatro, te lo pasas 
de miedo, te quedas con ganas de gritarle a María Galiana 
“¡viva la madre que te parió!” y compruebas una vez más lo 
grande que es Juan Echanove: como actor y, aquí, también 
como director.” Antonio Arco (La Verdad)

FITXA ARTÍSTICA

Espectacle en castellà

21 Preu Amic
32 €

Preu General

37 €
Preu Grup

29 €
Butaca Jove

9,25 €
desembre
diumenge
19 h

Durada

1 h 30 min
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Música

CHRISTMAS.CAT

Deixa’t sorprendre per Christmas.cat!

L’Orfeó Lleidatà afegeix ritme, emoció, 
música i espectacle a l’alegria, la nostàlgia i 
les trobades familiars i d’amistats d’aquesta 
època. El repertori de nadales de tota la vida 
viatja a través dels ritmes més inesperats. Ens 
trobarem amb El noi de la mare, ensumarem 
el Fum, fum, fum o fugirem d’El dimoni escuat 
gràcies al jazz, el swing, el rock o el funky.

Deixa’t sorprendre per Christmas.cat!

El Cor de l’Orfeó Lleidatà es reinventa 
constantment buscant nous formats per al 
cant coral i vol oferir un Nadal desenfadat, 
amb la força de mig centenar de veus, sota la 
batuta del director Pedro Pardo, conegut per 
ser membre del jurat del concurs musical de 
TV3 Oh Happy Day!

Cor de l’Orfeó Lleidatà
amb l’acompanyament d’un trio de jazz
Director: Pedro Pardo

Amb el patrocini de

VIU EL NADAL AMB L’ORFEÓ! 

FITXA ARTÍSTICA

23 Preu Amic
8 €

Preu General

12 €
Preu Grup

 -
Butaca Jove

3 €
desembre
dimarts
21 h

Durada

1 h 10 min
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Familiar

CLUB BANYETES 
EL MUSICAL

Nova escena i nous personatges. Aquest 
Nadal, la colla Banyetes també viatja a 
l’Himàlaia!

En aquesta nova edició, el musical ret 
homenatge a l’alpinista lleidatà Juanjo Garra, 
desaparegut l’any passat, amb una nova 
aventura a l’Himàlaia, en què el Banyetes i la 
seva colla s’enfronten a un perill terrible.

Un espectacle inoblidable, protagonitzat pel 
Banyetes i altres personatges entranyables 
com el Mambé, la Chavela, la Pau, el Jordi o 
la Marina. Un apassionant viatge musical pel 
món, ple d’aventures i valors com l’amistat, la 
solidaritat i el respecte pel medi ambient.  

Direcció Club Banyetes
Producció Spectrum Arts
Disseny de personatges Jordi Balasch i Marc Vidal
Direcció musical Josep M. Bossa
Coreògrafa Marta Casals
Direcció artística Maria Salarich
Intèrprets Iona Balcells, Júlia Santacana, Jordi 
Villacampa, Maria del Olmo, Sandra Pujol, David 
Guàrdia i Laura Roure
Ballarins i ballarines Carles Escolà, Xavi Gonzàlez, 
Sandra Guerrero, Iria Llena, Mariona Riera i Susana 
Sans
Escenografia, vestuari i caracterització Xavi 
Badia (La Gàrgola)
Seqüenciació d’espectacle Sergio Sisques (Stage 
Lab)
Il·luminació i assistència tècnica Sounder’s

NADAL MÀGIC 

FITXA ARTÍSTICA

Recomanat per a infants d’1 a 12 anys

26, 27 i 28
Preu Amic
15 €

Preu General

20 €
Preu Grup

12 €
Butaca Jove

5 €

desembre Durada

1 h 30 min
18 h
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            INFORMACIÓ GENERAL

Podeu informar-vos sobre els espectacles i la 
venda d’entrades consultant la web o trucant 
al 973 248 925, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h (de 
dilluns a divendres). Taquilla: 973 239 698, de 
17 a 21 h (de dilluns a dissabte).

            VENDA D’ENTRADES
            

Els preus de les entrades dels espectacles 
publicats en aquest llibret inclouen el 21% 
d’IVA i les despeses de gestió.
Les entrades es poden adquirir:
A les taquilles del Teatre de la Llotja. 
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h (agost, 
tancat), i una hora abans de l’espectacle els 
diumenges o festius de funció.

A l’Oficina de Turisme de Lleida c/ Major, 31 
bis: de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 
a 19 h; diumenge i festius, de 10 a 13.30 h.

Per Internet les 24 h a:                                         
www.teatredelallotja.cat 

Impressió a casa. Si compres les entrades 
per Internet, les pots imprimir a casa. Mostra-
les directament per accedir a la sala.

Entrades al mòbil. Rep les entrades 

directament al teu dispositiu mòbil i mostra-les 
des de la pantalla del telèfon per accedir a la 
sala.

Vine fàcilment amb els teus amics. Si 
vols que els teus amics seguin al més a 
prop possible de tu, comparteix el codi que 
et facilitem un cop feta la compra a través 
d’Internet. El podràs reenviar a través del 
correu electrònic, WhatsApp o qualsevol altra 
xarxa social, i ells sabran on estaran situats els 
seients de les teves entrades.

Targeta Regal. La manera més fàcil 
d’encertar-la quan vulguis fer un regal. La 
persona obsequiada podrà bescanviar-
la escollint qualsevol espectacle de la 
Programació Oficial del Teatre de la Llotja. 
Pots triar entre dues modalitats de targeta: 
la de 50 € i la de 100 €, i la pots adquirir a la 
taquilla del teatre o per Internet. 

L’organització es reserva el dret a modificar el 
programa d’espectacles.

            DESCOMPTES
            
Preu Amic
Si ets Amic de la Llotja, podràs adquirir les 
entrades al Preu Amic, que és sempre més 
econòmic que el Preu General.

 www.teatredelallotja.cat
Hi trobaràs tota la informació referent al teatre
FES-TE’N AMIC
       Podràs rebre tota la informació del teatre, gaudir del Preu Amic, de funcions   
       exclusives, d’avantatges per a altres teatres i serveis i viure experiències úniques.

Informació i serveis
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Grups de més de 20 persones
Mitjançant el servei de Grups del Teatre, 
pots adquirir les entrades a Preu de Grup. 
El requisit indispensable és que sigueu 
20 persones o més. A més, per cada 
20 entrades n’obtindràs una de gratuïta. 
Contacte: Imma Farré, teatredellotja@paeria.
cat, 973 248 925, matins de 9 a 13 h; i 973 
239 698, tardes de 17 a 21 h. 

 Butaca Jove 40 Principales 
 NOVETAT! N’hem ampliat el nombre
Si tens entre 16 i 25 anys, pots adquirir 
entrades amb un 75% de descompte sobre 
el Preu General. Aquestes entrades només es 
poden adquirir a la taquilla del teatre mostrant 
el DNI. Són entrades personals, utilitzables 
per un jove d’entre 16 i 25 anys. Cada jove 
pot comprar una entrada per espectacle. Hi 
ha 16 butaques per funció. La Butaca Jove és 
possible gràcies al patrocini de 40 Principales.

             NOVETAT! DAVALL 
             Espai gastronòmic
La Llotja us ofereix un nou espai gastronòmic, 
DAVALL, amb servei de restaurant (menú 
diari), zona chillout (cocteleria) i també 
cafeteria, des de les vuit del matí. Per a 
més informació i reserves, 973 220 881 · 
reserves@pc-lleida.com

             SERVEI DE 
             GUARDA-ROBA GRATUÏT
El guarda-roba del teatre està situat a la 
planta del vestíbul. És gratuït i és un servei 
disponible durant la temporada d’hivern. 

              LLOTJA ADAPTADA

Persones amb discapacitat en cadires de 
rodes.
El teatre disposa d’accés i d’un espai reservat 
per a persones en cadira de rodes.
Es podrà adquirir una entrada per a un 
acompanyant al costat de l’entrada adaptada. 
Aquest espai estarà reservat per a cadires de 
rodes fins a un mes abans de la funció, quan, 
en cas que no hi hagi demanda, es posaran 
a la venda al públic en general. No es podran 
comprar entrades adaptades el mateix dia 
de funció, ja que es requereix un temps de 
preparació per tal que l’espai estigui adaptat.
Contacte d’atenció: teatredelallotja@paeria.
cat i 973 239 698 (de dilluns a dissabte, de 17 
a 21 h).

            ON TROBAR-NOS

TEATRE DE LA LLOTJA
Av. Tortosa, 6-8
25005 Lleida
T. 973 248 925 / 973 239 698
teatredelallotja@paeria.cat
www.teatredelallotja.cat
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324 localitats
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AFORAMENT TEATRE: 994 LOCALITATS

Vine fàcilment amb els teus amics comprant 
les entrades a www.teatredelallotja.cat

COMPRA EN UN MINUT

1

La compra online et permetrà adquirir les 
teves entrades des de casa amb un clic.

Entra a www.teatredelallotja.cat

2 Tria l’espectacle i entra a l’apartat de compra 
d’entrades.

3 Selecciona butaca i tarifa.

4 Si és la primera vegada que compres, registra-
t’hi, si no, accedeix-hi amb la teva adreça 
electrònica i contrasenya.

5 Imprimeix-les o, si vols estalviar paper, porta-les 
descarregades al teu smartphone.

6

En cas de dubte o incidència, contacta amb nosaltres al 973 248 925 o a teatredelallotja@paeria.cat

Les entrades es poden portar impreses o bé 
descarregades en un smartphone.

Utilitza l’aplicació passbook!

Si vols que els teus amics seguin al més a 
prop possible de tu, comparteix el codi que 
et facilitem un cop feta la compra a través del 
mail, WhatsApp o qualsevol altra xarxa social. 

Compra fàcilment
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SER AMIC
del Teatre de la Llotja

+et dóna 
FES-TE AMIC 
DE LA LLOTJA

A més, rebràs en exclusiva tota la informació
del teatre de primera mà, podràs accedir a 
continguts addicionals, assistir a funcions només 
per als amics, i beneficiar-te dels múltiples avantatges
culturals i comercials de pertànyer...
al club d’AMICS de la LLOTJA.  

MÉS DE 46.000 PERSONES
JA SÓN AMICS DE LA LLOTJA!    

I COMPRA TOTES LES TEVES 
ENTRADES A PREU AMIC %

CONSULTA TOTS ELS AVANTATGES A:

www.teatredelallotja.cat/avantatges

És mol fàcil! Només cal registrar-se a: 

O a l’accés directe: 

 www.bitly.com/amicllotja
 www.teatredelallotja.cat

Com puc fer-me’n Amic?Com puc fer-me’n Amic?

Avantatges culturals

Avantatges comercialsDescomptes i promocions 

exclusives en espectacles, 

concerts, museus i actes 

culturals.

A, i no et perdis la funció

només per als amics...

24 octubre

Descomptes en empresesde Lleida.

Promocions exclusives.
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SER AMIC
del Teatre de la Llotja
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Avantatges culturals

Avantatges comercialsDescomptes i promocions 

exclusives en espectacles, 

concerts, museus i actes 

culturals.

A, i no et perdis la funció

només per als amics...

24 octubre

Descomptes en empresesde Lleida.

Promocions exclusives.
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El Reporter de la Llotja
L’Amic de la Llotja
#bonagentlleida
El personatge
Altres actes

El Photocall de la Llotja
Xarxes socials

DIARI DE LA LLOTJA
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EL REPORTER 
DE LA LLOTJA
EL PROJECTE EN PERSONA

La vida és un teatre on tothom interpreta el seu personatge, però... 
què hi ha darrere de cada personatge? 

Què passa quan ens oblidem de l’escenari?

El Reporter de la Llotja

Un projecte experimental de 
comunicació per saltar-se 

el guió de la vida i gaudir de 
l’espectacle de viure
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En persona és un projecte experimental de 
comunicació del Teatre de la Llotja de Lleida 
i l’associació Down Lleida que consisteix a 
atansar els dos mons del teatre: els actors i el 

públic, i trencar la barrera invisible que existeix 
entre escenari i platea, a través de la figura del 
Reporter de la Llotja, Joan Sorribes.

Podeu seguir totes les cròniques d’en Joan a
 www.facebook.com/joan.llotja
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GARAJE DALMAU
Av. de l’Exèrcit, 44
25194 Lleida
Tel. 973 28 80 91
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Sóc assídua al Teatre de la Llotja perquè tots els es-
pectacles tenen un segell de qualitat.

Com comença la teva relació amb el 
Teatre de la Llotja?
Molt aviat. Vaig començar a venir amb 
la meva mare. El meu padrí és qui ens 
va inculcar la passió pel teatre. Sóc de 

Lleida i recordo amb molt afecte el Teatro Argentino 
que venia per la festa major, El Teatro de los Herma-
nos Largo...

Què ha significat, per a tu, aquest teatre?
La possibilitat de no haver de desplaçar-me per gau-
dir del teatre, dels musicals o de concerts que abans 
havia d’anar a veure fora de Lleida. Per tant, una co-
moditat immensa!

Quin és l’últim espectacle que has vist i on l’has 
vist?  
Sonrisas y lágrimas, aquí, a la Llotja. Em va agradar 
moltíssim!

A quins espectacles tens previst assistir la pròxi-
ma temporada?   
Doncs a tots els que pugui! Al del mag Antonio Díaz i 
després seguiré amb el Tortell Poltrona; hi aniré amb 
els meus nebots. També aniré a veure el musical La 
fuerza del destino. 

No voldria perdre’m el del monologuista Berto Ro-
mero ni el concert de la Rosana (a qui m’encantaria 
conèixer!). De teatre, trio Prendre partit, Conver-
saciones con mamá i Iaia! El 13 de desembre tinc 
previst assistir al concert de gospel dels Mississippi 
Mass Choir.

Què és el que més t’agrada de venir a la Llotja?
Doncs que la Llotja està oferint un alt nivell de qualitat 
dels espectacles. Encara que no els coneguis o no 
n’hagis sentit a parlar, el fet que estiguin programats 
a la Llotja ja els dóna un segell de garantia.

En què creus que podria millorar?
M’agradaria que preguntéssiu als espectadors quins 
espectacles voldrien veure-hi. Ara hi ha una enques-
ta al web, però preferiria que fos una pregunta oberta 
i poder-hi especificar el que més m’agradaria. Ja sé 
que no es pot portar tot, però penso que estaria bé 
poder fer suggeriments.

Com acostumes a comprar les entrades i quan? 
Per què?
Sempre per taquilla. Em miro el web per veure la in-
formació, però m’agrada el tracte amb les persones, 
i prefereixo anar a taquilla, on m’atén l’Imma.

MARIA DEL CARME HEREU
AMIGA DEL TEATRE DE LA LLOTJA

La teva cançó preferida? I will survive, de Gloria Gaymor

El teu racó preferit? A la nostra torre, situada a prop de Corbins

Un lloc per perdre’t? Qualsevol que tingui platja

Un llibre que t’ha marcat? Hombres de Dios, de Pearl S. Buck

L’Amic de la Llotja
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#bonagentlleida

EL VESSANT SOLIDARI I 
SOCIAL DE LA LLOTJA

La campanya Sang per cultura 
La campanya Sang per cultura triplica les 
donacions al Banc de Sang
Durant una setmana del passat mes de març, 
cada persona que va anar al Banc de Sang i 
Teixits de l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova va obtenir una entrada gratuïta per a l’es-
pectacle Sorolla, del Ballet Nacional d’Espanya. 
Amb aquesta acció es va aconseguir triplicar el 
nombre de donacions de sang d’una setmana, 
en passar de 100 a 325.

Programa Apropa cultura
El Teatre de la Llotja s’adhereix al 
programa socioeducatiu Apropa 
cultura, que treballa per acostar la 
música, el teatre, la dansa i les arts 
als col·lectius més vulnerables de 
la societat. Actualment en formen 
part 44 equipaments culturals de 
Catalunya (teatres, auditoris, festi-
vals, museus i centres culturals). 

L’activitat del programa es divideix en quatre branques: assistència a espectacles, visites a museus, activi-
tats participatives i formacions d’arts adreçades a educadors socials. 
Apropa cultura s’adreça als centres socials i a associacions que treballen amb persones en risc d’exclusió 
social.  Facilita l’accés d’aquests col·lectius a la programació habitual d’equipaments culturals del territori 
català a un preu molt reduït per convertir-se en una experiència d’inclusió.
Més informació a www.apropacultura.cat
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Un total de 15 entitats socials lleidatanes 
passen per l’Espai Solidari
Durant tota la temporada i cada dia de funció, una 
entitat social de Lleida ha ocupat l’Espai Solidari, 
situat al hall del teatre. Totes les associacions s’han 
donat a conèixer o ens han explicat els projectes en 
què treballen i per als quals necessiten la col·labo-
ració de tothom. 
Hi han passat l’Associació de Celíacs de Catalunya 
- Delegació de Lleida; Malalts d’Alzheimer de Lleida 
i Comarca; el Centre Llatinoamericà de Lleida; l’as-
sociació LIKA (Llibertat, Igualtat i Koeducació 

en Acció); l’AECC (Associació Espanyola Contra 
el Càncer); l’associació FIBROLLEIDA (Associació 
de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica), 
l’Associació Esclerosi Múltiple de Lleida; el Banc de 
Sang de Lleida; Down Lleida; l’associació AREMI; 
la Fundació Jaume Rubió (Càritas, Troballes, Espai 
de Colònies Verge Blanca, Banca Fiare, Comerç 
Just...); Sàhara Ponent; l’associació PROSEC; 
l’entitat Sant Vicenç de Paül; Salut Mental Ponent i 
Antisida. 

Moviment Cultura & Sostenibilitat #atmllotja
L’ATM i la Fundació Teatre de la Llotja han seguit 
caminant junts. A l’abril vam lliurar els premis del 
sorteig d’entrades efectuat entre els usuaris de 
transport públic integrat de Lleida.
I també es va tornar a veure bategar el cor del 

moviment Cultura & Sostenibilitat.
En la nova temporada seguiran les ganes de pro-
moure els dos conceptes del moviment, la cultura i 
la sostenibilitat. Segueix-nos també a #atmllotja.
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Q uina és la feina que feu les aco-
modadores els dies de funció? 
Tenim diverses tasques: adequar la 
sala abans de l’espectacle, contro-
lar els accessos, validar les entra-

des, acomodar el públic i dur un control tant de dins 
de la sala com de fora durant la funció.

Ja sabem que sou molt discretes, però hi ha cap 
anècdota que es pugui explicar?
Va, sí, us n’explicarem una. No fa gaire, durant una 
obra de teatre molt divertida, un espectador se’ns 
va queixar perquè dins de la sala hi havia un altre 
espectador que reia molt, i a més, a deshora. L’home 
estava ben enfadat i l’altre s’ho passava de mera-
vella! Una situació de queixa però còmica al mateix 
temps.

Quantes sou? Com us comuniqueu entre vosal-
tres? I com us coordineu?
El nombre d’acomodadores varia en funció de 
l’afluència de públic a cada espectacle, però gene-
ralment som 6 acomodadores i una cap de sala. Ens 
comuniquem entre nosaltres, amb la cap de sala, el 
cap tècnic i taquilles amb auricular, de manera que si 

hi ha qualsevol incidència es pugui solucionar el més 
ràpid possible. És un sistema molt pràctic i efectiu, i 
sovint també molt divertit.

Què és el que més us agrada d’aquesta feina?
El que més ens agrada és tant el contacte amb el 
públic com treballar al teatre, cosa que ens permet 
viure de prop la màgia dels espectacles, així com 
conèixer alguns dels protagonistes.

LES ACOMODADORES

El personatge
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Recordeu cap vivència en especial amb algun 
actor?
I tant que sí! Una vegada va aparèixer a la porta d’ac-
cés a la sala un senyor molt alt, amb barret negre, 
ulleres de sol i una gavardina que deixava entreveure 
una samarreta amb el lema “Keep Calm and Speak 
Catalan”. I ens diu: “Bona nit, noies, puc entrar per 
aquí?” La sala obre 30 minuts abans de la funció i 
encara faltava ben bé una hora. Entretingudes amb 
la indumentària i la determinació del personatge, no 
acabàvem de reaccionar. I quan ja li estàvem dient 
que havia d’esperar, ens vam adonar que era l’actor 
Joel Joan, protagonista de l’obra El nom, que actua-
va aquella mateixa nit a la Llotja.

I ara una pregunta que us fem de part de tot 
l’equip del teatre:

Com podeu caminar tan lleugeres amb 
aquests talons de pam? 

Ha ha ha. Si us diem la veritat, de vegades pa-
tim una miqueta... i és que en aquest teatre 
en fem molts, de quilòmetres. Tot és acostu-
mar-s’hi, molta pràctica, prendre-s’ho amb 
filosofia i, sobretot, fer veure que és el més cò-
mode del món! 

L’Anna, l’Elena, la Marina, la Sheila, 
l’Alba, la Laia, l’Ahimsa, la Joana, 
el Xavi, la Cristina... formen l’equip 
d’acomodadores del teatre 

...dirigit per Renata Fernández, ge-
rent de l’empresa lleidatana Renata 
Hostesses
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Altres Actes

CANTATA 1714-2014
300 ANYS VENCENT

Una cantata monumental, inclosa al 
programa oficial d’actes del Tricentenari.

Josep Rosinach, director dels Cantaires de 
Juneda, és l’autor de la Cantata 1714-2014, 300 
anys vencent, que es va estrenar el 24 de juny al 
Palau de la Música Catalana.

Aquest projecte, nascut  a Juneda, està 
liderat per la Federació de Cors de Clavé i es 
representarà a cada una de les capitals de 
província catalanes.

La Cantata 1714-2014, 300 anys vencent pretén 
fer sentir la nostra veu mitjançant una cosa tan 
nostra com a país i tan intrínseca a l’ésser humà 
com el cant i la música, i a partir d’aquest fet 
mostrar i mostrar-nos a nosaltres mateixos la 
nostra força i la nostra capacitat com a poble 
i com a societat civil. Pretén conscienciar i 
reivindicar la nostra història, els nostres valors, 
el nostre caràcter i la nostra resistència com a 
poble davant de les adversitats, aprofitant el 300 
aniversari del 1714.

25 Preu Únic
12 €

octubre
dissabte
18.30 i 21 h



PHOTOCALL
El Photocall de la Llotja

Al Teatre de la Llotja tenim un marc 
reservat per als LLOTJAfans. Abans o 

després de la funció, veniu a fer postureig 
al nostre Photocall del vestíbul. Sereu els 
protagonistes de l’àlbum de fotos més 

“espectacular” de Lleida.



/61

Aquests són alguns dels espectadors que van 
passar pel teatre la temporada passada i que 
ja formen part del nostre àlbum de persones 
importants.

Perquè hem viscut grans moments gràcies a tots 
vosaltres i perquè no hi hauria espectacle sense 
espectadors. Confiem a tornar-vos a veure... 
l’espectacle continua!
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XARXES SOCIALS
Experiència Sonrisas y lágrimas
Gràcies a Sonrisas y lágrimas, el Teatre de la 
Llotja i els patrocinadors ASISA i Unicars Po-
nent i el col·laborador Cambrils Resort Park, 
els amants dels musicals van poder viure una 
experiència inoblidable.

Una emoció amb premi!
Fomentant els sentiments del musical més 
reproduït de tots els temps, els somriures i les 
llàgrimes, les famílies van poder compartir les 
seves fotografies a Facebook i guanyar una 
fantàstica experiència. 
Els 7 afortunats van gaudir de dues entra-
des per al musical al Teatre de la Llotja, d’un 
passi exclusiu al backstage, on van conèixer 
els artistes i van veure el teatre per dins –el 
veritable indret de gestació de les obres de 
teatre–, d’una foto-record amb la família més 
famosa dels musicals i d’un genial dia familiar 
al Cambrils Resort Park. 

Un musical històric i memorable. Una ex-
periència que recordareu tota la vida. 

La teva comunitat de teatre a Lleida

Si vols estar a l’última de tot el que fem al 
Teatre i no perdre’t res, suma’t a la comunitat 
de Facebook i Twitter:
 facebook.com/teatrellotjalleida
 twitter.com/TeatreLlotja

I ara també som a...

       plus.google.com/+TeatredeLaLlotja
      instagram.com/
      pinterest.com/teatrellotja/
 
El Teatre de la Llotja més digital que mai!

Mai un somriure o unes 
llàgrimes havien donat tant!
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Venda d’entrades (Les entrades a Preu Amic de la Llotja només es poden adquirir a la taquilla de 
l’Auditori)
Taquilla de l’Auditori, de dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h
A la web: www.auditorienricgranados.cat · T. 973 700 639

AUDITORI ENRIC
GRANADOS LLEIDA

ÀNGEL ÒDENA, baríton
Marco Evangelisti, piano
Àries d’Òpera

Entrada: 20 € 

Reduïda i Amics de la Llotja: 15 €

BARCELLONA ALLA MODA
Espectacle de dansa, música i teatre del 
Tricentenari de 1714
María Hinojosa, soprano
Elies Barberà, actor
Barroc Ballet
Vespres d’Arnadí
Josep Lluís Guardiola, dramatúrgia i direcció

Entrada: 18 € 
Amics de la Llotja: 15 €

Diumenge, 28 de setembre, 19 h

Dissabte, 8 de novembre, 20.30 h

Dissabte, 27 de desembre, 21 h

FESTIVAL DE VALSOS I DANSES
Orquestra Simfònica del Vallès
Rubén Gimeno, director

Entrada: 30 € 
Amics de la Llotja: 25 €








