TEMPORADA

TARDOR - HIVERN 2021

Disposar d’un espai escènic com el Convent de les Arts, permet que Alcover pugui
acollir-se als ajuts del Departament de Cultura i de la Diputació de Tarragona. Això
facilita l’accés a espectacles de primer nivell com els que s’han programat per la
propera temporada de tardor-hivern que avui us presentem. Tanmateix, la vinculació
amb l’Acadèmia del Cinema Català propicia comptar amb la filmografia més recent
mentre que la col·laboració amb el Festival Guant de Valls possibilita gaudir d’un
espectacle de titelles internacional.
En el programa destaca també la participació d’artistes del territori reconeguts com
el tenor vallenc Roger Padullés amb el recital “L’enigma Garreta”, els Vilart Ensemble,
formats al conservatori de Vila-seca, la planenca Neus Pàmies i el reusenc Gerard
Marsal amb “Infanticida” i “Gossos”, la darrera producció de la tarragonina Sala Trono.
A més destaca la participació d’artistes locals, com Martí Guarch i Clara Maideu amb
el film “Zamorana”.
La cirereta al pastís la posen els francesos Sand & Soulshine Voices, grup convidat
al ja tradicional concert de Nadal que enguany aposta per la música gòspel
amb un repertori de peces clàssiques com Happy Day, Down by the riverside
o Jerico entre d’altres. Tot plegat configura un atractiu programa que es pot
consultar a una renovada, atractiva i funcional pàgina web que dona un visió més
complerta del Convent de les Arts. Entra a www.conventarts.cat i gaudeix-la.
Martí Yebras
Membre de la Comissió Assessora del Convent de les Arts

NOVEMBRE
Diumenge

7 de novembre
19.00 h
Convent de les Arts
Anticipada:
11 € / 8 € (carnet CA)
Taquilla:
12 € / 9 € (carnet CA)
Recital teatralitzat
Públic adult

L’enigma Garreta
Roger Padullés

Recordat sobretot com a compositor
de sardanes, bona part de l’obra que
va escriure Juli Garreta (Sant Feliu
de Guíxols, 1875-1925) continua sent
una desconeguda per al gran públic.
Personatge singular tant en la seva vida
privada com en l’originalitat de la seva
obra, a “L’enigma Garreta” es desvelen
les incògnites de com un rellotger de
poble va arribar a les fites compositives
que va assolir. Ho fem a través de les
seves cançons per a veu i piano, petites
meravelles d’orfebreria musical que ens
acosten a moments de la vida del genial
compositor de Granollers.
Aquest recital teatralitzat presenta la
figura real, però rescatada del passat, de
la neboda de Garreta. De la seva mà i a
través de fotografies es donen les claus
per a entendre una època de la història
de Catalunya des de la singularitat d’una
localitat de la Costa Brava.
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NOVEMBRE

El llarg silenci dels botxins
A càrrec d’Alfons Cama i Saballs

Rastres de la Guerra Civil i la II Guerra Mundial.
Una descoberta inesperada. Un relat
d’històries, d’amistat, d’amors i desamors…

Zamorana. Todo por su hija
Una pel·lícula de Martí Guarch

Alba (Clara Maideu), filla de “La Zamorana”
(Marta Valverde), és una adolescent que
vol ser actriu tot i el bullying que li fan i
les dificultats en que es troba.

Un giorno

“Hi va haver un dia en que em vaig tancar
per pensar en les coses que he fet”. I aquí
comença un viatge ple d’ imatges, de
música, de cançons i de petites històries
que travessa nou ciutats imaginàries
creades amb fusta tallada i baix-relleus
molt acolorits. De la ciutat dels ocells, on
s’ensenya a volar amb la música, fins a la
ciutat dels turons, on la llibertat triomfa
per damunt la tirania, s’ evoca un viatge que
s’envolta d’emocions i visions diferents.
Música

Teatre

Dansa

Circ

Xerrades

Exposicions

12 de novembre,
19.00 h
Biblioteca
Gratuït
Tots els públics

Dissabte

13 de novembre,
20.00 h
Convent de les Arts
6 €. Acte solidari
Sant Joan de Déu

Diumenge

Cia. Teatro All’improvviso

En Familia

Divendres

14 de novembre,
17.30 h
Convent de les Arts
Anticipada:
5 € / 3 € (carnet CA)
Taquilla:
6 € / 4 € (carnet CA)
Recomanat a partir
de 2 anys
En col·laboració
amb el Festival
GUANT

Visites Guiades

Cinema

NOVEMBRE
Diumenge

21 de novembre
19.00 h
Convent de les Arts
Anticipada:
11 € / 8 € (carnet CA)
Taquilla:
12 € / 9 € (carnet CA)
Òpera electrònica
Públic adult
Amb motiu del
Dia internacional
per a l’eliminació
de la violència
contra les dones

Infanticida

Cia. Marlia Produccions
La Nela acaba de cometre un crim. Es
troba sola en una comissaria freda on
ha d’explicar què ha passat i perquè
ha passat. La reconstrucció dels fets
es barreja amb el seu món interior i
ella mateixa repassa els detalls de la
seva història en un intent de reviurela, d’agafar-la perquè no s’escapi,
d’entendre què ha passat. Una dona que
intenta trobar una excletxa de llum en un
entorn desolador i opressor. Una dona
que lluita fins que no pot més.

En acabar la funció
‘Infanticida’

Us convidem a la xerrada amb l’actriu
Neus Pàmies i el músic Gerard Marsal.

Dijous

Exposició Bibliogràfica

25 de novembre,
En horari
d’obertura de la
Biblioteca
Gratuït

Dia internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones
La Biblioteca Municipal d’Alcover s’uneix
a aquesta diada amb una exposició de
llibres (novel·les i pedagògics) i DVD’s
(pel·lícules i documentals) sobre la
violència de gènere.
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NOVEMBRE / DESEMBRE

Taller de sabons en família
A càrrec de la Silvestrina

Preu: 2 €
(a partir de 5 anys)

Donde caben dos

Dissabte

Durant una nit, una parella, una núvia,
cosins, amics... viuran situacions d’allò
més picants en les que mai haguessin
pensat trobar-se.

Sabates vermelles

Una parla amb el gest, l'altra amb la
música. Juntes construeixen la història
d'una nena pobre però lliure que va anar a
parar a una casa benestant. La nena creix
deixant enrere la misèria, però aviat veu
com la comoditat i la seguretat tenen el
preu d'un estricte control sobre allò que
ha de ser i fer. L'alegria s'esvaeix. Cansada
que li dirigeixin el pas, fuig per recuperar
la seva vida arrelada, alegre i feliç.
Dansa

Circ

Xerrades

Exposicions

Comèdia
General: 4,5 €
Carnet CA: 3 €

12 de desembre,
18.00 h
Convent de les Arts

Una escala, unes sabates vermelles, un
acordió diatònic i dues dones.

Teatre

27 de novembre,
19.00 h
Convent de les Arts

Diumenge

Cia. Sifó

Música

27 de novembre,
11.00 h
Museu

Fabricarem sabó jugant amb propietats,
colors i aromes. Recuperarem fórmules
de producció sostenibles i naturals.

Cinema al Convent - Cicle Gaudí

En Familia

Dissabte

Anticipada:
5 € / 3 € (carnet CA)
Taquilla:
6 € / 4 € (carnet CA)
Teatre gestual i
música en directe

Visites Guiades

Cinema
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O no parlem?

Anno Zero
Ens han passat moltes coses? O molt poques però molt
intenses? O el més intens que ens ha passat és que res no
passava? O és que no para d’estar-nos passant que les coses
passen? Que no ens passi res (aquell desig compassiu de
quan van mal dades). Què o qui fa que passin o no passin
coses? Coses? Són les coses que ens han passat? O som
nosaltres que hem passat les coses que passen? I és de
debò que passen les coses? A tu? A nosaltres? Què voldries
que et passés? Què voldríem que ens passés? On s’acaba el
nosaltres? Quin cos té? I allò del jo? Objectar o objectivar? I
això de les xarxes i les connexions i els punts zero... De què
parlem? Cal parlar tant? I si el temps líquid s’evapora?
Encara amb les fumeres negres escardalenques, de mal
cremar, als camps enfangats, ens plouen interrogants i en
bevem a mans plenes. Tornen les sessions d’Art Contemporani
al Convent.
Sessió 20 - Dissabte 18 de desembre - 11.00 h
Sessió 21 - Dissabte 29 de gener - 11.00 h

DESEMBRE
Dissabte

18 de desembre,
11.00 h
Museu
Preu: Gratuït
(De 3 a 6 anys)

Dissabte

18 de desembre,
19.00 h
Convent de les Arts
Comèdia
dramàtica
General: 4,5 €
Carnet CA: 3 €

Diumenge

19 de desembre,
19.00 h
Convent de les Arts
Anticipada:
11 € / 8 € (carnet CA)
Taquilla:
12 € / 9 € (carnet CA)

El Tió a ca Batistó?
Sí, el tió visita enguany Ca Batistó. I ho fa
per recuperar la memòria de les nostres
tradicions i maneres de gaudir del Nadal
plegats. Us ho perdreu?

Chavalas

Cinema al Convent - Cicle Gaudí
Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues inseparables de l’adolescència, es retroben
en el barri on van créixer per a reviure
una autèntica i tragicòmica amistat.

Més enllà de la música
Vilart Ensemble

Més enllà de la música ens presenta
algunes de les obres més emblemàtiques
de Schumann arranjades per Vilart
Ensemble, i una obra de Julio Domingo
que consta de quatre moviments que ens
fan viatjar per quatre països diferents.

Música clàssica i
contemporània
Tots els públics

Vilart Ensemble, una formació clàssica de
clarinet i quartet de corda amb l’objectiu
d’explorar sonoritats, textures i registres.

Durant
el concert

Vilart Ensemble comentarà diversos
aspectes del repertori.
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DESEMBRE
Dijous

30 de desembre,
20.00 h
Convent de les Arts
Anticipada:
11 € / 8 € (carnet CA)
Taquilla:
12 € / 9 € (carnet CA)
Gòspel
Tots els públics

Concert de Nadal

Sand & Soulshine Voices
L'amor a la música gòspel i el soul va reunir el
2006, de la mà de Sandrine Garcia, aquests
artistes que vinculen el repertori tradicional
al gòspel modern. De diversos orígens vocals i
musicals, els intèrprets es van trobar amb un estil
dinàmic que fa de Soulshine Voices un sol grup.
L’esperit de la banda i dels seus components creix
amb conceptes que marquen la seva dinàmica
d’actuació. Així paraules com esperit d'obertura i
tolerància entren a ser claus en el comportament,
la preparació del repertori, la tècnica vocal i la
interpretació.
En Familia

Música

Teatre

Dansa

Circ

Happy Day, Down by the riverside, Jerico… Un
repertori arrelat a la tradició Gòspel que s’amplia
amb els colors musicals del Blues, Jazz, Funk
i Soul, amb la sacralitat característica d’unes
cançons connectades a l’experiència diària,
les quals formen part d’un patrimoni històric i
musical.
Vinguts des de França, Sand & Soulshine Voices,
amb els seus concerts busquen l’autenticitat, una
caminada espiritual, individual i col·lectiva que
condueixi a un millor coneixement de si mateix i
al respecte pels altres.
Xerrades

Exposicions

Visites Guiades

Cinema

GENER
Diumenge

16 de gener,
19.00 h
Convent de les Arts
Anticipada:
11 € / 8 € (carnet CA)
Taquilla:
12 € / 9 € (carnet CA)
Públic adult
Comèdia

Gossos

Cia. Sala Trono
El dia del seu quaranta aniversari, la
Laura té una experiència fugaç però
demolidora: durant el seu trajecte
habitual en metro, un desconegut li
somriu i li diu alguna cosa a cau d’orella.
Ja a casa, durant la festa, aquella llavor
germinarà i acabarà bombardejant la
“suposadament” assentada vida familiar,
malgrat els esforços de la Laura per
mantenir la unió amb i entre els seus
éssers estimats.
L’Albert, l’Emili i l’Alicia, confortablement
acomodats en les seves pors, es veuran
abocats a revisar certs plantejaments
que convertiran la seva plàcida llar en
un camp de batalla, mentre la Laura,
es descobreix capaç de la seva major
heroïcitat: atrevir-se a mirar des de la
consciència.
Amb Mercè Aránega, Pau Ferran, Joan
Negrié i Albert Pérez.
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GENER / FEBRER

Espais Ocults: el museu
portes endins

Divendres

Darrere d'un equipament hi ha un treball
que el visitant no percep. Què fem
amb les col·leccions? Encara ens fan
donacions? Com es treballa per a garantir
la conservació i difusió dels objectes del
fons?... Ho descobrirem a través d'una
visita comentada als espais ocults del
nostre equipament i a través de conèixer
el programa educatiu del museu.

Preu: Gratuït

Visita guiada a les Pedreres
de Lucas

Dissabte

Quan es visita l'exposició "Triàsic, explosió
de vida" s'explica la història geològica
i la vida de les Muntanyes de Prades fa
milions d'anys. Tot i la interacció que
ofereix l'exposició del museu gràcies a
tocar les roques de l'entorn o conèixer les
empremtes de vida animal fossilitzades,
res substitueix l'experiència de visualitzar
com era l'antic mar de les Muntanyes de
Prades en l'indret exacte on tot va succeir.

Preu: Gratuït

28 de gener,
19.00 h
Museu

A càrrec d’Ester Magriñá

Amb Joan Cartanyà, investigador
de l’Institut Català de Paleontologia

En Familia

Música

Teatre

Dansa

Circ

Xerrades

Exposicions

19 de febrer,
11.00 h
Museu

Visites Guiades

Cinema

ENTRADES

VENDA D’ENTRADES
Les entrades als espectacles del Convent de les Arts es poden adquirir de
manera anticipada a www.conventarts.cat o a Ca Cosme. El mateix dia també es
vendran a la taquilla del Convent des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.
D’altra banda, les entrades als actes organitzats pel Museu d’Alcover es podran adquirir
a www.museualcover.com.

CARNET CA
Fes-te el carnet del Convent de les Arts, de manera gratuïta, a www.conventarts.cat, i
gaudeix de multiples avantatges: comunicació periòdica de les activitats, informació
preferent de les novetats, descomptes per als actes i activitats exclusives.

PORTES OBERTES A L’ALLOTJAMENT
DEL CONVENT DE LES ARTS
Un cop finalitzades les obres de rehabilitació de
l'allotjament per a les residències artístiques, us
oferim la possibilitat d'endinsar-vos en aquest
nou espai que permetrà complementar uns
processos creatius de primer nivell.
- Dissabte, 27 de novembre, de 15.00 h a 19.00 h
- Dissabte, 18 de desembre, d'11.00 h a 14.00 h i
de 17.00 h a 19.00 h
- Dissabte, 29 de gener, d'11.00 h a 14.00 h

www.alcover.cat
@alcover_vila

