


Tots els humans neixem amb la capacitat de riure, però el que ens fa riure a uns 
i a altres és, de vegades, molt distant. Segurament és l’humor, en ser culturalment 
molt específic, el que més pateix a l’hora de ser traduït. Aquest fet també li passa 
a l’art, que respon a la cultura específica que envolta l’artista. Però, i l’art que uti-
litza l’humor per conceptualitzar el món?
Curiosament l’art utilitza l’humor per confrontar-nos a les realitats que ens en-
volten; la ironia funciona com a catàlisi per entendre allò que ens és estrany i des-
conegut; la sàtira per abordar temes polítics i socials; la bufonada per al·ludir te-
mes personals... Entre riures i rialles, l’humor, de vegades, trepitja aquella franja 
incerta al voltant del divertiment, la tristesa i la seriositat. El Festival LOLA, igual 
que l’exposició d’Obert en Canal al Muxart espai d’art, fa un viatge per l’obra d’ar-
tistes que, a través de l’art fet amb un toc d’humor subtil, aborden temàtiques 
actuals i delicades com el rol de la dona, l’ecologia, la bellesa, la mort o la políti-
ca… I ho fa acostant-nos-ho als teatres i sales que tenim prop de casa, més a prop 
del que ens imaginem. 
El LOLA, nascut el 2003 a Esparreguera, ja fa anys que volta pels pobles de la co-
marca, aterrant a El Bruc, Martorell i Sant Andreu de la Barca en aquesta onzena 
edició plena de sorpreses.
Perquè confiem en què el que necessitem és riure, riure molt, però sempre des del 
compromís social i cultural, que ens fa ser qui som i ens ajuda a enfrontar tant la 
situació actual del nostre món, com el futur que estem construint plegats.
Riure per conèixer-nos millor. Què hi dieu? Us hi apunteu?
Benvinguts al LOLA!
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tramateatre

per què mOren eLs pAres?  
Una comèdia insòlitament negra, amb humor, nostàlgica, 
tendresa i enginy, on es planteja la vida com una mort 
constant feta de nombroses renúncies. 
autor carles alberola direcció albert navarro intèrprets 
ernest león, carme paltor, edmon reynés escenografia 
rafa haro tècnic david oriol rebollo

tramateatre

pOseu-me Les uLLeres
Estem davant la diàfana poesia de la vida, servida per una 
veu femenina que és el contrapunt a un original quartet de 
corda format per tres veus i un violoncel. 
poeta  vicent andrés estellés idea i direcció carles 
reynés intèrprets jordi puente, eloi mestre, anna mestre, 
gerard bidegain música mariano pascual tècnic david 
oriol rebollo participant en la Festa Estellés 2013

 

teatre totterreny

ABsenTA
Un deliciós espectacle, inexplicable, que ha fet més de 
600 representacions arreu de Catalunya fent entrar, via 
intravenosa, la poesia més underground de la cultura 
modernista. Ull, podeu morir de riure!
autors diferents poetes catalans direcció frederic roda 
intèrprets quimet pla i núria solina 
 

teatre nu

rAspALL
Un conte de Pere Calders per a tota la família, fet de joc, 
d’il·lusió i d’objectes que ni de bon tros són tan inútils com 
els adults a vegades es pensen.
autor pere calders direcció i dramatúrgia víctor borràs 
intèrprets francesc mas, maria hervàs escenografia i 
objectes carme solè entrenament rene baker música 
oriol canals, dani ferrer
 

teatre de l’enjòlit

si nO ens pAguen, nO pAguem! 
L’arma de Dario Fo, com a la comèdia grega o el millor 
cabaret compromès, és el riure, la farsa, sempre des d’un 
plantejament conceptual poderós: què hem de fer en un 
món tiranitzat per la banca i les grans empreses? 
autor dario fo direcció carlos fernández guia intèrprets 
albert alemany, elies barberà, jenny beacraft, arnau 
marín, marta montiel producció  teatre de l’enjòlit i la 
conquesta del pol sud 

28.29 set 
5.6 oct
[21.00 dg 19.00]

teatret
francesc macià, 66 
esparreguera
reserves
618 313 899
tramateatre@gmail.com

del 14 al 20 oct 
funcions diàries
[20.00 h ds 21.00 dg 
19.00]

teatret
francesc macià, 66
esparreguera
reserves
618 313 899
tramateatre@gmail.com 
esparreguer

25.oct 
[dv 21.30]

teatre núria espert
pl. federico garcía lorca, 1  
sant andreu de la barca
www.teatrenuriaespert.cat

26.oct 
[ds 18.00]
 
teatre núria espert
pl. federico garcía lorca, 1  
sant andreu de la barca
www.teatrenuriaespert.cat

27.oct 
[dg 19.00]

teatre núria espert
pl. federico garcía lorca, 1  
sant andreu de la barca
www.teatrenuriaespert.cat



la iogurt

pep TALk (AngLèS)
Durant la temporada 2012-2013, Pep Guardiola no va 
entrenar cap equip de futbol. Preparava una conferència 
sobre el mètode que va emprar al Barça i com aplicar-lo al 
món dels negocis. Un mètode que té molt a veure amb la 
manera de fer dels catalans.  
autor alberto ramos idea pep garcia-pascual i alberto 
ramos direcció iban beltran intèrpret pep garcia-pascual 
traducció sílvia sanfeliu

ConCert 

pAu VALLVÉ
“Després d’haver tocat en alguns menjadors m’ha vingut 
molt de gust fer concerts amb la gent aprop, sense banda 
i en llocs petits”. Un concert desenfadat, explicant les 
cançons i fetes com a casa: amb guitarra i looper i jugant a 
gust. 

Companyia guanyadora

nOmÉs un AnunCi 
És un encàrrec senzill. L’Herni, l’Elen i en Diego han de 
veure dos esbossos d’anunci, jutjar-los i triar-ne un. Només 
un anunci. Aquesta és una de les normes que s’han de 
respectar. És de sentit comú. Però el món de la publicitat 
no es regeix pel sentit comú.
autor alberto ramos director carles mallol intèrprets roger 
cantos, marta corral, alícia puertas, joan sureda

banda de músiCa d’esparreguera

BAndA + erreqerre
Febrer de 1513:  El bel·licós i corrupte papa Juli II ha mort. 
Mentre el conclave es reuneix per escollir un nou pontífex, 
l’ànima de Juli puja la gran escalinata que condueix a les 
portes del Regne del Cel... L’espectacle és una adaptació 
dramàtica, en format sàtira, d’una crítica religiosa mai 
escenificada. 
basat en

la pataCada 

heLenA
A l’obra de Ritsos una Helena decrèpita es troba al llit de 
mort i rep la visita d’un antic amant. L’obra és un monòleg 
absolut d’Helena. De l’antic amant només en sabem, per 
l’acotació inicial i final, com entra a casa d’Helena i després 
en surt, i sobretot com és la seva mirada.
autor iannis ritsos direcció albert mestres intèrpret 
quimet pla escenografia josé menchero coproducció 
teatretotterreny, art actor queralt, festival lola

16.17.nov
[21.00 dg 19.00]

teatret
francesc macià, 66
esparreguera

reserves
618 313 899
tramateatre@gmail.com

23.24.nov 
[21.00 dg 19.00]

teatret
francesc macià, 66
esparreguera

reserves
618 313 899
tramateatre@gmail.com

29.oct
[dm 17.00 i 21.00]
 
patronat parroquial
tomàs cabeza, 1  
esparreguera

reserves
618 313 899
tramateatre@gmail.com

10.nov
[21.00]

teatret
francesc macià, 66
esparreguera

reserves
618 313 899
tramateatre@gmail.com

17.nov
[19.00]

patronat parroquial
tomàs cabeza, 1
esparreguera

reserves
618 313 899
tramateatre@gmail.com



PROGRAMACIÓ

ens de nos

COngOsT
Una comèdia en clau de monòleg que ens parla dels 
problemes i obstacles de la vida, de la importància que 
exerceix el miratge que ens envolta, de la crisi, l’ansietat, el 
nostre món, la nostra societat, el nostre moment... Un camí, 
el que tenim davant nostre, ple de forats, passos estrets, 
precipicis i murs: el Congost.
creació xavier lauder i victòria alvelo música i paisatge 
sonor juan jurado i roger palacin (rontxa) 

FeliX pons

TArdOr BArCeLOninA
Un text que parla de l’amor des de la paradoxa de qui crema la 
masia amb la seva estimada a dins per mantenir el “caliu” del 
sentiment o perquè aquest no s’espatlli. 
autor francesc pujols direcció, adaptació i intèrpret fèlix 
pons música jordi busquets

la roda produCCions

LA prinCesA i eL pèsOL
Un pèsol fa anar de corcoll tota una cort. Un príncep que 
s’enamora i una princesa que encara no sap que està a 
punt d’enamorar-se. Uns reis que busquen però no troben, 
i un matrimoni que ja està escollit. O potser no? A palau, tot 
està per fer i tot és possible…
autor i director dani cherta intèrprets jordi gonzález, 
roser colillas, magda puig, ivan padilla i anna ventura 
música keco pujol 

tramateatre

exCLòs
Febrer de 1513:  El bel·licós i corrupte papa Juli II ha mort. 
Mentre el conclave es reuneix per escollir un nou pontífex, 
l’ànima de Juli puja la gran escalinata que condueix a les 
portes del Regne del Cel... L’espectacle és una adaptació 
dramàtica, en format sàtira, d’una crítica religiosa mai 
escenificada. 
basat en  julius exclusus (1514), d’erasme de rotterdam 
dramatúrgia i direcció gerard bidegain intèrprets ernest 
león, josep puig, carles reynés escenografia rafa haro 
tècnic david oriol rebollo ajudantia david puente

14.15.20.21.22.des
[21.00 dg 19.00]

teatret
francesc macià, 66
esparreguera

reserves
618 313 899
tramateatre@gmail.com

1.des
[dg 18.00]
 
teatre la passió
francesc marimon, 83 
esparreguera
www.lapassio.cat

29 i 30.nov
[21.00]

patronat parroquial
tomàs cabeza, 1
esparreguera

reserves
618 313 899
tramateatre@gmail.com

5.6.des
[dj 21.00 dv 19.00]

teatret
francesc macià, 66
esparreguera

reserves
618 313 899
tramateatre@gmail.com



Les filles 
föllen

Muxart
(martorell)

pep Talk
Patronat

(esparreguera)

31 mapping
Teatret

(esparreguera)

01 02 03 04LOL art i humor
Inauguració 

Muxart 
(martorell)

05 06

11 12 1307 08 09 10
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OCTuBre 2013
per què moren 

els pares?
Teatret

(esparreguera)

poseu-me
les ulleres

Teatret
(esparreguera)

poseu-me
les ulleres

Teatret
(esparreguera)

poseu-me
les ulleres

Teatret
(esparreguera)

poseu-me
les ulleres

Teatret
(esparreguera)

poseu-me
les ulleres

Teatret
(esparreguera)

poseu-me
les ulleres

Teatret
(esparreguera)

Absenta
Teatre núria Espert

(sant andreu)

per què moren 
els pares?

Teatret
(esparreguera)

raspall
Teatre núria Espert

(sant andreu)

si no ens paguen, 
no paguem!

Teatre núria Espert
(sant andreu)

27

30

esparrago Jam
1r Campionat d’Skate

Pistes La Plana
(esparreguera)

sònia gómez
Escola Municipal de 

Música i Dansa
(esparreguera)

Congost
Patronat parroquial

(esparreguera)

helena 
Teatret

(esparreguera)

01 02 
mapping
Teatret

(esparreguera)

30
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1712 13 14

2219 2018 23

2625

nOVemBre 2013 

09
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03

només un 
anunci

Teatret
(esparreguera)

només 
un anunci

Teatret
(esparreguera)

16

Arsènic i ...
Sala Petita Passió

(esparreguera)

helena 
Teatret

(esparreguera)

Arsènic i ...
Sala Petita Passió

(esparreguera)

Banda + 
erreqerre

Patronat
(esparreguera)

Congost
Patronat parroquial

(esparreguera)

Les sueques
Muxart

(martorell)

pau Vallvé
Teatret

(esparreguera)

Cal reservar les entrades amb anterioritat: tramateatre@gmail.com o 618 31 38 99  www.lola-festival.com
en el cas de sant Andeu de la Barca la venda anticipada es fa a través de la web:  www.teatrenuriaespert.cat

exclòs
Teatret

(esparreguera)

escola de 
música

emmde
(esparreguera)

Tardor 
Barcelonina

Teatret
(esparreguera)

La princesa i el pèsol
Teatre La Passió

(esparreguera)

desemBre 2013
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exclòs
Teatret

(esparreguera)
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Teatret

(esparreguera)

exclòs
Teatret

(esparreguera)

exclòs
Teatret

(esparreguera)

Tardor 
Barcelonina

Teatret
(esparreguera)



PROGRAMACIÓ

ds 05 dg 06 OCT per què mOren eLs pAres? teatret d’esparreguera [ds 21.00 dg 19.00] 5€/10€

dg 27 OCT si nO ens pAguen, nO pAguem! teatre núria espert sant andreu de la barca [19.00] 10€/12€

ds 16 dg 17 nOV nOmÉs un AnunCi  teatret d’esparreguera [ds 21.00 dg 21.00] 5€/10€

ds 23 dg 24 nOV heLenA  teatret d’esparreguera [ds 21.00 dg 19.00] 5€/10€

dV 29 ds 30 nOV  COngOsT  teatret d’esparreguera [ds 21.00 dg 19.00] 5€/10€

dJ 05 dV 06 des  TArdOr BArCeLOninA teatret d’esparreguera [21.00] 5€/10€

ds 14-21 dV 20 dg 15-22 exCLòs  teatret d’esparreguera [dV i ds 21.00 dg 19.00] 5€/10€

dV 25 OCT ABsenTA  teatre núria espert sant andreu de la barca [21.30] acte inaugural 10€/12€

ds 26 OCT rAspALL teatre núria espert sant andreu de la barca [18.00] 5€/6€

dm 29 OCT pep TALk patronat parroquial d’esparreguera [17.00 i a les 21.00] 5€/10€

dg 1 des LA prinCesA i eL pèsOL (la Xarxa) teatre la passió esparreguera [18.00] 5€/8€

dL 14 - dg 20 OCT pOseu-me Les uLLeres  teatret d’esparreguera [20.00 ds 21.00 dg 19.00] 5€

ds 09 nOV pAu VALLVÉ teatret d’esparreguera [21.00] 10€ 

dg 17 nOV  BAndA + erreqerre patronat parroquial d’esparreguera [21.00] 8€/10€ 

dV 29 nOV Les sueques muxart, espai d’art i creació contemporanis martorell [20.00] 

dV11 OCT Les FiLLes FÖLLen muxart, espai d’art i creació contemporanis martorell [20.00] 

dg 3 nOV sòniA gÓmeZ dansa intergeneracional emmde esparreguera [12.00] 

dg 8 des  dAnsA escola de música i dansa d’esparreguera [19.00] gratuït 

deL 3 OCT AL 15 des  LOL, ArT i humOr muxart, espai d’art i creació martorell [20.00] inauguració

ds 19 dg 20 OCT inCOmuniCATs sala petita passió esparreguera [ds 22.00 dg 19.00] 10€/12€

dJ 31 OCT dV 1 nOV  mApping teatret d’esparreguera [21.00] 

ds 9 nOV  espArrAgO JAm (1r campionat de skate) pistes la pana esparreguera [matí i tarda]

ds 23 dg 24 nOV ArsèniC i punTes de COixÍ sala petita passió esparreguera [ds 22.00 dg 19.00] 10€/12€

TeATre

TeATre FAmiLiAr

ArT

mÚsiCA

pOesiA

dAnsA

in_LOLA



www.facebook.com/ledouxcollage
ledouxcollage@gmail.com
M. 699.786.915

Le Doux Collage

sumem complicitats
el Festival lola, des dels seus inicis 

s’ha proposat sumar energies i complici-
tats per tal de crear una xarxa solida entre 
la creació artística, l’espectador, les enti-
tats locals, les institucions, el comerç, els 
empresaris, els artesans professionals… i 
darrerament el treball que està fent obert 
en Canal sumant amb tramateatre per a la 
direcció del Festival. Com es pot veure, la 
complicitat és una eina que aporta ele-
ments de riquesa personal, emocionals, 
de creativitat, d’idees, de xarxa social, 
de vinculació, de formació… i sí també 
d’aportació econòmica que en aquests 
moments és molt d’agrair.

entitats culturals com l’escola muni-
cipal de música i dansa d’esparreguera, 
el patronat parroquial, el bruc Cultural, 
per què no teatre?, joja, shove-it, la banda 
de música d’esparreguera, teatreandreu 
de sant andreu de la barca, el Foment de 
martorell, els centres de formació secun-

dària, l’escola del puig… ofereixen un in-
tercanvi de projectes enriquidor per a tots. 

per la seva banda el comerç ajuda el 
Festival oferint els seus aparadors, fent 
promoció o col·laborant en accions puntu-
als. sempre es pot comptar amb el comerç 
i, de fet, la seva aportació és essencial per 
al bon funcionament del lola. 

en aquest sentit cal destacar l’esforç 
del comerç de martorell, d’algunes para-
des del mercat municipal d’esparreguera, 
de la pastisseria de Cal Ferran i de grau 
pastissers, de Cal Vives, del Forn de pa 
borràs, de lafargue, benestar i bellesa… 

empresaris com trackdigimedia o 
a3copisseny, mailboxes, eject serveis 
informàtics, remm guitart, el Cercle d’ini-
ciatives empresarials… ajuden amb les 
seves infraestructures i serveis.

pel que fa als artesans professionals, 
el lola rep el producte elaborat per les  
seves mans: restaurants com, Cal sant, 

el Campanar, el lâl, terresllunyanes, 
l’ateneu… ofereixen les seves delicadeses. 
jardínavarro col·labora amb tot allò que 
calgui, fins i tot, ha participat en algun 
projecte de dificultat i alta implicació. 
pastisseria Cal Ferran i grau pastissers 
fan, especialment dissenyades per al 
Festival, alguna de les seves delícies. i 
en aquest cas, le doux Collage, fins i tot, 
s’ha ofert a dissenyar les entrades que no 
podrem resistir, haurem de menjar-la. 

tot plegat d’un valor incommensurable. 
així mateix resulta imprescindible el suport 
que el Festival lola rep de l’ajuntament 
d’esparreguera, del de martorell i del de 
sant andreu de la barca i, també, de l’espai 
muxart i de la diputació de barcelona.

malgrat tot, res seria possible sense 
la col·laboració i participació dels espec-
tadors, als quals desitgem que gaudeixi 
d’aquesta onzena edició del Festival lola.
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per què no teatre?

ArsèniC i punTes de COixÍ
una comèdia plena d’embolics, amb grans dosis de verí i 
humor negre que ens parla sobre la família, els prejudicis 
i el teatre. Una d’aquelles peces que compta amb un final 
inesperat que sorprendrà a més d’un.
autor joseph kesselring director robert gobern intèrpretat 
per actors de la companyia per què no teatre? del bruc

esCola del puig 

inCOmuniCATs
Una comèdia fresca i jovenil. En una època en la que la 
tecnologia possibilita la ràpida comunicació entre persones 
de llocs ben allunyats del planeta, el Jordi i l'Anna –dos joves 
universitaris que viuen a la mateixa ciutat i que s'acaben de 
conèixer–  patiran Déu i ajut per aconseguir trobar-se.
autor i director robert gobern interpretat per una fusió 
dels alumnes de 4art d’eso de l’escola el puig amb la 
companyia jove de teatre de la passió d’esparreguera 

joja produCCions

miCrO mApping
Un petit espectacle audiovisual on l’espectador gaudirà de 
diverses imatges “mapejades” sobre una escenografia per 
modificar-ne la figura original mitjançant els efectes 3D. La 
música o l’espai sonor hi juguen un paper important.
visuals joan nieto i javier cañal audio erol ileri

sHoVe-it

espArrAgO JAm
1r CAMPIOnAnT D’SKATE
Shove-it organitza, dins del marc del Festival LOLA, amb el 
suport de la Regidoria de Joventut, aquest primer campionat 
de Skate que pretén arribar a ser un clàssic a la comarca amb 
atractiu per a aficionats d’aquest esport que requereix molta 
preparació i que resulta tan valorat entre els joves.
organitzador shove-it suporta festival lola i regidoria de 
joventut d’esparreguera

23.24.nov 
[22.00 dg 19.00]

sala petita 
la passió
francesc marimon, 83 
esparreguera
www.lapassio.cat

19.20.oct
[ds 22.00 dg 19.00]

sala petita  
la passió
francesc marimon, 83 
esparreguera
www.lapassio.cat

in_lola

30.oct 1.nov
[21.00]

teatret
francesc macià, 66
esparreguera

reserves
618 313 899
tramateatre@gmail.com

9.nov
[matí i tarda]

pistes esport 
la plana
esparreguera

informació
93 127 92 55
jimenojordi@gmail.com

per què no teatre?

escola del puig
cia jove la passió 



del 3 oct 
a de 15 des 

muxart, espai 
d’art i creació 
contemporanis
pl. de les hores  
martorell
www.muxart.cat

dm-dv: 17.00-20.00
ds: 10.30-14.00 / 17.00-20.00
dg: 10.30-14.00

ESPAI D’ART I CREACIÓ
         CONTEMPORANIS

MUXART, ESPAI D’ART I CREACIÓ CONTEMPORANIS
Plaça de les Hores s/n, Martorell

COMISSARIAT PER LAURA BEL I RAFA HARO

D
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R
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IALOLLOLLOL
Consulta la 
programació
de la Mostra

ART I HUMOR

EXPOSICIÓ //
ALBERT ALCOZ
ALBERT GUSI
JOB RAMOS 
WILKINSON, MAHON & BEL

ACTUACIONS //
SPEAKERS’ CORNERSPEAKERS’ CORNER
LES SUEQUES
LES FILLES FÖLLEN

speAker’s 
COrner
FES EL TEU MONÒLEG
obert a tothom, tots els 
divendres del 4 d’octubre al 
13 de desembre de 2013.



PROGRAMACIÓ

ALBerT gusi 
Artista visual que desenvolupa els seus projectes al voltant del 
concepte de paisatge. A través d’intervencions artístiques efímeres –
documentades gràficament– en indrets escollits acuradament, l’autor 
proposa una mirada lúdica i deshinibida sobre el territori. 
albert gusi  (castellbisbal, 1970)  www.albertgusi.com

JOB rAmOs
Artista amb antecedents en la instal·lació, l’art objectual i la fotografia 
que sempre presta particular atenció als paisatges sonors. La seva obra 
transita per diferents veus, des del crític a l’irònic i de l’irònic al poètic. La 
seva obra  ha estat presentada en alguns dels principals festivals d’art 
com ara Sonar, novarroak Festival (premi de jurat), Arc electrònic i OVnI. 
job ramos (olot, 1974) www.joramos.net

ALBerT ALCOZ
Realitzador, escriptor, professor i programador de cinema experimental. 
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i DEA en Teoria, 
Anàlisi i Documentació Cinematogràfica per la Universitat Pompeu Fabra. 
albert alcoz (barcelona, 1979) www.albertalcoz.com 

wiLkinsOn, mAhOn & BeL
El joc que proposen aquestes artistes questiona l’art des dels objectes 
quotidians del qual descobreixen la imatge conceptual i plàstica per 
evidenciar la corporalitat d’una acció.
wilkinson, mahon & bel   www.wilkinson-mahon-bel.blogspot.com.es

Les FiLLes FÖLLen
Les filles föllen són Tuixén Benet i Margherita Bergamo. 
Es van conèixer estudiant coreografia i tècniques 
d’interpretació al Conservatori Superior de Dansa de 
l’Institut del Teatre de Barcelona. Han treballat juntes des 
de 2008 i darrerament han estrenat el “Projecte 13”, que 
es podrà veure a Martorell.
Les filles föllen     lesfillesfollen.blogspot.com

Les sueques
“Cremeu les perles” és el fresquíssim àlbum de debut de 
Les Sueques editat per El Genio Equivocado, una banda 
barcelonina de rock indie postpunk. El grup està format 
per la Blanca, cantant i baixista; la Tuixén, guitarrista; la 
Raquel, teclista; i el Pau, bateria i únic membre masculí del 
grup (també membre de TokioSexDestruction). Els temes 
es caracteritzen per un estil genuí i dadaista amb què la 
banda ha aconseguit seduir el públic, que aprecia aquest 
punk hipnòtic carregat d’humor i ironia.
lessueques.bandcamp.com

15.nov
[dv 21.00]

muxart, espai 
d’art i creació 
contemporanis
plaça de les hores  
martorell
www.muxart.cat

18.oct
[dv 21.00]

muxart, espai 
d’art i creació 
contemporanis
pl. de les hores  
martorell
www.muxart.cat



amb el suport de:

ESPAI D’ART I CREACIÓ
         CONTEMPORANIS

direcció del Festival TRAMATEATRE i OBERT En CAnAL
Codirecció artística Carme Paltor, Antonio Calvo, Rafa 
Haro i Laura Bel.
producció executiva: DC2 escena
regidoria: Tramateatre d’Esparreguera, grup Cultural  
El Bruc, Muxart, espai d’art i creació contemporanis i 
l’Ajuntament de Martorell i Teatre núria Espert de Sant 
Andreu de la Barca
Administració: Josep Puig
secretaria: Carme Sànchez
publicitat i màrqueting:  Joan Tejedor, Berta Piqué, Alba 
Taulé i Marc Sola. 
Comunicació: Quim Sitjà i Joan nieto
imatge i grafisme: Marta Puig / Paco garcia
responsable Tècnic: Erol Ileri
Organització: Carles Reynés, gerard Bidegain, Antoni 
gaston, Ernest León, David Oriol Rebollo i Albert navarro.
mitjans oficials: Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, 
Radió Sant Andreu de la Barca i TV Sant Andreu, La 
Bústia, Regio7, Espavila i la revista 777 comunica 
d’Esparreguera.
el suport de Patronat Parroquial d’Esparreguera, Lâl 
restaurant, Cal Sant, TerresLlunyanes, Restaurant 
El Campanar, Escola Municipal de Música i Dansa 
d’Esparreguera, Escola Municipal d’Arts Plàstiques 
d’Esparreguera, Centres d’ensenyament secundari i  
Biblioteques públiques.

TrAmATeATre, companyia organitzadora
Tramateatre reuneix un grup indefinit de persones amb 
la única voluntat de fer teatre. La companyia començava 
l’estiu de 1991 amb una primera proposta. Des d’alesho-
res i de manera ininterrompuda Tramateatre ha posat en 
escena uns cinc espectacles l’any. Des de l’any 2000 Tra-
mateatre té com a seu social el Teatret, un teatre de petit 
format (30 localitats) el qual els ha permès de fer les seves 
pròpies produccions i programar també espectacles pro-
fessionals de petit format.

OBerT en CAnAL, plataforma artística
Obertencanal és una associació d’activistes culturals 
amb base al Baix LLobregat nord. Dos dels membres fun-
dadors, Laura Bel i Rafa Haro, enceten anualment una 
investigació al voltant d’algunes de les grans temàtiques 
de l’art contemporani culminant aquesta amb exposici-
ons, performances, tallers, concerts i obres de teatre. Or-
ganitzadors durant tres edicions de l’inLOLA, aquest any 
hem realitzat una recerca entorn de l’ús de l’humor en l’art 
actual i l’exposició LOL funciona com la tesina resultant 
d’aquesta indagació.

FesTiVAL LOLA de TeATre de peTiT FOrmAT
L’any 2003 arran de la mort de la companya i amiga, Lola 
Lizaran, Tramateatre es proposa recollir el seu testimo-
ni d’amor per el teatre i engegar un festival de teatre de 
petit format que dugui el seu nom: LOLA. Onze edicions 
d’aquest festival certifiquen que la trajectòria del LOLA ha 
estat ascendent en tots els aspectes. Un festival que, sen-
se oblidar el petit format, pretén portar el millor de l’esce-
na catalana a la comarca. 

organitzen:


