PRESENTACIÓ
Iniciem aquesta tercera edició de l’Empori amb la satisfacció de veure
com, mes rere mes, la Sala Municipal s’omple d’espectadors que venen a
veure teatre i això és gràcies a vostès: gràcies per fidelitzar amb el teatre
i la cultura al nostre poble!
Aquesta edició es preveu molt especial per diversos aspectes: en primer
lloc, per la creació de l’“EmporiKids” (la programació estable de diferents espectacles infantils que permetrà fer arribar la cultura als més
petits de la vila i aconseguir així, a la llarga, connectar les dues franges
d’edat per a les quals, de moment, va destinat l’Empori). En segon lloc,
per la inclusió de la programació teatral que s’emmarca dins el Pla Educatiu d’Entorn dels centres educatius de Castelló i Empuriabrava i, ja
per acabar, per tancar una etapa gloriosa del teatre castelloní a la Sala
Municipal: un cop finalitzada la temporada d’estiu s’iniciaran les obres
de remodelació de l’antic Convent de Sant Domènec per tenir un espai
modern, ben equipat, diàfan i preparat per acollir una bona programació
d’espectacles culturals.
Així doncs, i ja per acabar, agrair-los un cop més que confiïn en la programació teatral que es suggereix i els encoratjo a seguir vetllant perquè
l’Empori es vagi fent cada cop més i més gran.
Visca l’Empori!

Xon Hugas de Batlle
Regidora de Cultura

GENER

Dues copes de menys
La 113

Preu: 5 € *
Dia: Dissabte 15 de gener
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala Municipal
Autor: Àlex Sequera
Direcció: Àlex Sequera
Durada: 1 hora i 10 minuts

..........................................................................................................................

Dues Copes de menys és una història sobre l’amistat en aquesta etapa tan complexa de
la vida com és l’entrada a l’edat adulta. Ja no són els joves que feien bogeries a les festes
de la universitat, però tampoc estan preparats per convertir-se en els seus pares.
En aquesta etapa tan confusa es troben els nostres quatre protagonistes quan han preparat un sopar per retrobar-se, després d’uns mesos sense veure’s. El que esperaven que
fos un sopar tranquil ràpidament es transforma en una espiral còmicament terrible, on
tots els seus secrets es revelen. A mesura que les copes de vi van en augment, les seves
mentides comencen a sortir a la llum.
* Excepte pel públic major de 65 anys, els menors de 16 anys i les persones que acreditin una discapacitat igual
o superior al 33% que ho tindran gratuït.
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Secció Dramàtica del Centre Catòlic d’Olot
Preu: 5 € *
Dia: Dissabte 19 de febrer
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala Municipal
Autor: Jordi Galceran
Direcció: Santi Jou
Durada: 1 hora i 10 minuts

..........................................................................................................................

L’Antoni es dirigeix a una entitat bancària per demanar un crèdit personal, però quan el
director de la oficina veu que no pot oferir cap tipus de garantia ni d’aval per tornar-lo,
decideix denegar-l’hi. Davant d’aquesta negativa, l’Antoni no es conforma i fa una proposta molt desconcertant al director.
El crèdit és, en paraules de Sergi Belbel, «una gran comèdia sobre l’economia, la crisi,
la desesperació, la fragilitat de les vides humanes i, també, encara que no ho sembli a
primera vista, sobre les estranyes i insondables relacions de parella»
* Excepte pel públic major de 65 anys, els menors de 16 anys i les persones que acreditin una discapacitat igual
o superior al 33% que ho tindran gratuït.
-5-

FEBRER

El crèdit

MARÇ

Alba o el jardí de les delícies
Grup de Teatre Esplais

Preu: 5 € *
Dies i hores: Dissabte 19 març a les 20.30 h
Diumenge 20 de març a les 18 h
Lloc: Sala Municipal
Autor: Marc Artigau
Direcció: Rosa Maria Oliveras
Durada: 1 hora i 20 minuts
..........................................................................................................................

Una professora universitària jubilada experta en art decideix comprar-se un sistema d’intel·ligència artificial que li ofereixi companyia.
L’obra planteja qüestions sobre l’era digital que cada cop és més present a les nostres
vides: quins en són els reptes? Com es viurà l’amor, l’amistat, el coneixement, el sexe...?

* Excepte pel públic major de 65 anys, els menors de 16 anys i les persones que acreditin una discapacitat igual
o superior al 33% que ho tindran gratuït.
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ABRIL

Victòria
Tequatre

Preu: 5 € *
Dia: Dissabte 9 d’abril
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala Municipal
Autor: Pau Miró
Direcció: Jaume Pujadas i Àngels Barrientos
Durada: 2 hores
..........................................................................................................................

Victòria no és només un nom de dona, és una metàfora dels petits triomfs dels ciutadans
d’una pobra, trista, bruta i desesperada Barcelona, de l’any 1951, acabada de sorgir de
la repressió i la postguerra.
Personatges i situacions que ens acosten a temps remots, en plena dictadura franquista,
on la por era la protagonista, però on l’amor i l’esperança també hi eren presents.

* Excepte pel públic major de 65 anys, els menors de 16 anys i les persones que acreditin una discapacitat igual
o superior al 33% que ho tindran gratuït.
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MAIG

La visita d’una inspectora
Grup de Teatre Esplais

Preu: 5 € *
Dies i hores: Dissabte 21 de maig a les 20.30 h
Diumenge 22 de maig a les 18 h
Lloc: Sala Municipal
Autor: J. B. Priestley
Direcció: Rosa Maria Oliveras
Durada: 2 hores
..........................................................................................................................

Un inspector de policia es presenta al domicili de la família Birling, durant el sopar de
celebració del prometatge de la filla Sheila. Investiga la implicació dels presents en el
suïcidi d’una noia.
Amb forta dosi de suspens, l’obra transmet el missatge que tots som responsables del
que succeeix a aquells amb qui ens relacionem.

* Excepte pel públic major de 65 anys, els menors de 16 anys i les persones que acreditin una discapacitat igual
o superior al 33% que ho tindran gratuït.
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Inestable Ceretana
Preu: 5 € *
Dia: Dissabte 11 de juny
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala Municipal
Autor: Sébastien Thiéry
Direcció: Xavier Piguillem
Durada: 1 hora 40 minuts

..........................................................................................................................

Us heu preguntat mai si els diners fan la felicitat? O si tenir diners fa canviar les persones?
De ben segur que sí…
Sempre en clau de comèdia, el text del dramaturg francès Sébastien Thiéry, amb la ironia i
el sarcasme punyent que el caracteritza, ens ofereix la seva particular visió de l’absurditat
humana, i ens porta a reflexionar sobre el tema dels diners i el paper “protagonista” que
tenen en la nostra societat actual on tot es pot comprar, constatant com la cobdícia i el
materialisme han guanyat la partida a l’humanisme.
* Excepte pel públic major de 65 anys, els menors de 16 anys i les persones que acreditin una discapacitat igual
o superior al 33% que ho tindran gratuït.
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JUNY

Bojos per la pasta

FEBRER

Blackmusic
Cia. Pauerkids

Entrada obligatòria gratuïta
Dia: Dissabte 26 de febrer
Hora: 12 h
Lloc: Sala Municipal
Durada: 50 minuts
Públic familiar

..........................................................................................................................

Black music, un petit gran viatge.
Espectacle molt complet amb coreografies, disfresses i atrezzo pel públic convidat a
cantar, ballar, pujar a l’escenari... Un viatge musical a través de la música negra. Comença
cantant cants africans, cantem i treballem als camps de cotó, aprenem a cantar les penes amb el blues, fem amics a ritme de tren, ballem line dance, inventem balls a ritme de
boogie swing, creem un cor gospel, rockanrolejem i acabem cantant un rap.
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MARÇ

La bruixa blava
Glòria Arrufat

Entrada obligatòria gratuïta
Dia: Dissabte 26 de març
Hora: 12 h
Lloc: Sala Municipal
Durada: 50 minuts
Públic familiar

..........................................................................................................................

Diu la llegenda que Escòcia es va formar gràcies a la Bruixa Blava i les seves germanes.
Van fer les muntanyes i els llacs, i per viure segles i segles es banyaven en un pou secret
de l’eterna joventut. Però van arribar el humans i cada cop quedava menys aigua. Només
va sobreviure la Cailleach, la Bruixa Blava, que trista i ressentida amb els humans va perpetuar l’hivern i el fred. Bride, una jove valenta ens tornarà el Sol, les flors i la primavera.
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ABRIL

Circ Filixic
Cia. Filigranes

Entrada obligatòria gratuïta
Dia: Dissabte 30 d’abril
Hora: 12 h
Lloc: Sala Municipal
Durada: 60 minuts
Públic familiar

..........................................................................................................................

Aquests dos pallassos experimentats ens sorprendran amb un espectacle amb diversos números recuperats de l’històric Circ Filigranes. El Monocicle Giravolt, l’Ale-hop Hula-hop o els fantàstics malabaristes The Tal Kual Brothers, amb el seu número reconegut
internacionalment Xiguagua, amb passing de maces i un espatarrant final damunt les
boles d’equilibri!
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MAIG

Atreveix-te
Landry

Entrada obligatòria gratuïta
Dia: Dissabte 28 de maig
Hora: 12 h
Lloc: Sala Municipal
Durada: 60 minuts
Públic familiar

..........................................................................................................................

L’últim treball de Landry pretén tancar l’etapa anterior com a Landry i començar-ne una
de nova. Això no vol dir que s’apagui el ventilador de la Rumba Catalana, sinó que s’ha
transformat per enriquir diversos gèneres musicals. És una aposta per deixar fluir la música com a vehicle i centrar-se en el missatge. Amb un sentit de l’humor per a tots els
públics i certa irreverència, tant en el disc com al directe hi trobem un so contundent,
divers i obert de mires. Landry observa la convivència des de molts prismes diferents,
lluny dels tòpics. Amb les seves lletres crea paisatges que, com si fossin decorats d’un
teatre sonor, allotgen conceptes com la diversitat familiar, els prejudicis, els hàbits o la
convivència amb els pensaments propis i aliens.

- 14 -

Kl’aa, la teva cançó
Inspira Teatre

Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques
Educació Infantil de l’Escola Ruiz Amado
Educació Infantil de l’Escola Joana d’Empúries
Educació infantil de l’Institut-Escola El Bruel Empuriabrava
..........................................................................................................................

Una experiència visual i sonora a través de la veu (tres veus femenines)
A poc a poc surto del niu, on soc? Qui soc? Amb cada so i amb cada pas em vaig fent més
jo, em vaig construint i alhora puc mirar-te més a tu i als altres. Amb la brúixola de la
curiositat em vaig allunyant de casa per descobrir nous indrets, noves aventures i fer el
meu camí, la meva cançó. La cançó que em fa ser qui soc. Kl’aa, la teva cançó és un viatge
musical per la descoberta del món. És una experiència visual i sonora que reivindica la
veu com a fonament de la presència humana, com a vehicle d’identitat.
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Hai, la pescadora de somnis
Giramagic

Educació primària de l’Escola Ruiz Amado
Educació primària de l’Escola Joana d’Empúries
Educació primària de l’Institut-Escola El Bruel Empuriabrava
..........................................................................................................................

Conte indígena amb màgia, teatre visual i d’objectes
Una obra per a públic infantil sense text però amb una bona selecció musical amb cançons originals del músic Mario Cortizo. El conte de la pescadora de somnis narra, a través
de metàfores visuals i màgia, el navegar de Hai i la seva tribu (el públic) pel oceà de
la imaginació. Allà ells trobaran la clau que obrirà la gàbia (les nostres pors i creences)
i alliberarà l’ocell (la nostra essència creativa). Hai convida el públic a submergir-se en
aquest viatge oníric com un cor, de vegades en forma de gestos i altres en forma de cant.
Acompanyant la protagonista en la seva aventura per la llibertat, en una experiència
psico-màgica on, finalment, ens llibertem tots.
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Tedebat
Fundació AC

Institut-Escola El Bruel Empuriabrava
Institut Castelló d’Empúries
..........................................................................................................................

Tedebat ens ofereixen quatre espectacles amb diverses temàtiques per treballar un mateix
grup de convivència:
- Parlem de la construcció dels perfils a les xarxes socials amb PERFIL D’ÈXIT
(a partir de 1r. ESO)
- Parlem de l’assetjament escolar amb SELECCIÓ NATURAL
(a partir de 2n ESO)
- Parlem de la violència de gènere amb LA CORDA
(a partir de 2n ESO)
- Parlem de la transexualitat amb BERTA/ALBERT
(a partir de 2n ESO)
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EMPORI
Informació
Oficina del Departament de Cultura i Festes
Convent de Santa Clara (Casa de Cultura), núm. 4-6
Telèfon: 972 158 040
Correu electrònic: cultura@castello.cat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preu de l’entrada 5 € (excepte pel públic major de 65 anys, els menors de 16 anys i les
persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% que ho tindran gratuït).

L’organització es reserva el dret a modificar el programa per motius de força major
Il·lustracions: Radikaldesigns

