


PRESENTACIÓ 

Aquest programa que tenen a les mans és la consolidació d’una proposta cul-
tural, artística i pedagògica que confiem que els agradi. És la quarta edició de 
l’Empori i, com ja va essent habitual, ens agrada que edició rere edició puguin 
trobar-hi alguna novetat; veuran que la ubicació de les diverses obres no sempre 
és la Sala Municipal, ja que si tot va com està previst, no podrem finalitzar aques-
ta primera part d’aquesta quarta edició a la ubicació que estem acostumats per 
les reformes que estan previstes que es facin.

S’ha dissenyat una programació molt plural anant des d’obres que formen part 
de la Campanya de Teatre Amateur de Girona (Enigmàtic i C’est la vie), pas-
sant per propostes de teatre professional i de qualitat contrastada (Els Gossos 
i Brossa) fins a arribar a dues propostes locals (la lectura dramatitzada, habitual 
de Sant Jordi, que organitza la Biblioteca i l’estrena de l’obra escrita, produïda i 
realitzada íntegrament a Castelló com és Allò que hem deixat enrere!).

Pel que fa a l’Emporikids us presentem dues propostes molt diferenciades que 
esperem que també siguin de l’agrat dels més petits: El viatge de kokoro i per 
Sant Jordi, el Rodacontes de l’artista més que consolidat com és Jordi Tonietti.  
Ja per acabar, al programa també volem plasmar el projecte organitzat des del 
Departament d’Ensenyament i el Pla Educatiu d’Entorn per acostar la cultura als 
centres educatius i poder-la utilitzar com una eina, ja sigui de reflexió i debat 
com del mateix descobriment.

Gràcies per confiar una edició més en l’Empori i que comenci l’espectacle!

Xon Hugas de Batlle
Regidora de Cultura
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Preu: 5 € * 
Dia: Dissabte 21 de gener
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala Municipal
Autor: Jordi Ferragut
Direcció: Marta Fàbregas
..........................................................................................................................

Enigmàtic és una comèdia policíaca que parodia les obres de misteri. Tenim un assas-
sinat en estranyes circumstàncies i els dos personatges que mai falten en una obra de 
suspens: el detectiu i el majordom. Un investiga a l’altre, i aquest sospita de l’un. Els 
dos t’atrapen en una trama sorprenent, sovint absurda, molt irònica i sobretot, divertida. 
Enigmàtic és un gag en forma d’obra teatral d’intriga, on el veritable misteri és no saber 
de què estem rient. 

ENIGMÀTIC
Teatre Centre d’Arbúcies

* 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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Preu: 5 € * 
Dia: Dissabte 18 de febrer
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala Municipal
Autors: Ágota Kristof i Guy Foissy 
Direcció: Nani Castellsagué
..........................................................................................................................

Agota Kristof i Guy Foissy són dos autors francòfons que tenen en comú un teatre de 
petit format i un xic surrealista. Nosaltres hem preparat un tastet de cadascun, i hem 
situat els seus personatges a la plaça del poble, al cafè, en un banc o al carrer. Allà on la 
gent es troba i va i ve, on cada dia és diferent però, al capdavall, no deixa de ser el mateix. 
Aquesta és una obra pensada des de la senzillesa dels textos i la simplicitat dels perso-
natges, que no fan altra cosa que, simplement, ser tal com són: autèntics. 

C’EST LA VIE
Guspira teatre

* 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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..........................................................................................................................

Preu: Gratuït
Dia: Divendres 17 de febrer
Hora: 19.30 h
Lloc: Capella del Convent de Santa Clara
Creació i direcció: Marcel Tomàs 
Lectura dramatitzada: Marcel Tomàs i Toni Escribano
Organitza: Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
..........................................................................................................................

Un text delirant on MARCEL TOMÀS I TONI ESCRIBANO es posen al paper d’un il·lustre 
conferenciant i un mosso de manteniment gallec, per narrar els capítols més emble-
màtics d’aquesta obra universal.  Un espectacle on la bogeria del Quixot atraparà als 
protagonistes i els farà viure situacions insòlites, música en directe, improvisacions, 
col·laboracions espontànies i molt d’humor.

UN TAL QUIXOT
Cascai Teatre & Marcel Tomàs
..........................................................................................................................
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Preu: 5 € * 
Dia: Dissabte 11 de març
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala Municipal
Autor: Nelson Valente
Direcció: Nelson Valente 

El dia del seu quaranta aniversari, en Ramon 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 d’en Ramon per mante-
nir la unió amb i entre els seus éssers estimats. 

ELS GOSSOS

* 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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Preu: Gratuït
Dia: 22 d’abril
Hora: 19 h
Lloc: Hort del Convent de Santa Clara
Acompanyament musical de: Marta Rodeja i Adrià Bardera
Organitza: Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
..........................................................................................................................

Veure programació de Sant Jordi

LECTURA DRAMATITZADA
Grup de Teatre Esplais i Tequatre
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Preu: 5 € * 
Dies i hores: Divendres 12 de maig a les 20.30 h  

Lloc: Convent de Sant Agustí 
Autor: Manel Puig i Palmer
Direcció: Àngels Barrientos i Maria Rosa Oliveres
..........................................................................................................................

Aquesta producció està dedicada a la Guerra Civil del trenta-sis. Mitjançant la interpreta-
ció de sis monòlegs, un total de vuit actors i actrius recordaran les primeres víctimes de 
la revolució castellonina, els mossens Tomàs Miralpeix i Lluís Frigola. L’assassinat d’onze 
castellonins, la mobilització de la quinta del biberó, uns fets tragicòmics d’una família 
de la vila, les peripècies d’un soldat durant el camí de l’exili i els darrers dies de l’alcalde, 
Josep Bordas de la Cuesta. Aquests textos estan basats en persones i casos reals.

ALLÒ QUE HEM DEIXAT ENRERE!
Castelló d’Empúries 1936-1939

* 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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Dissabte 13 de maig a les 20.30 h 
Diumenge 14 de maig a les 18 h

Preu: 5 € * 
Dia: Dissabte 3 de juny
Hora: 20.30 h
Lloc: Claustre del Convent de Santa Clara
Autor: Raúl Martínez
Direcció: Anna Casals
..........................................................................................................................

“BROSSA és la meva òpera prima com a clown. Amb aquest espectacle d’humor gestual, 
us vull endinsar en l’imaginari d’un sensesostre que es veu obligat a viure al carrer. La 
seva nova casa és un contenidor i sobreviu aprofitant la brossa que generen els altres. 
Per intentar portar la situació a la que s’ha vist exposat el millor possible, fa servir l’humor 
com a fil conductor. I si no girem la vista quan veiem algú rebuscant entre contenidors? I 
si escoltem el que tenen a dir? I si els ajudem?”

* 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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BROSSA
Raúl Martínez

.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
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Entrada obligatòria gratuïta
Dia: Dissabte 25 de març
Hora: 12 h
Lloc: Sala Municipal
Aforament: 35 persones 
(amb la possibilitat de fer una segona representació)
Públic familiar (nens/es a partir de 4 anys)
..........................................................................................................................

Es presenta com un espectacle vivencial construït amb la intenció de crear un context 
comú i segur, on els cors puguin mostrar-se amb tots els seus colors:“El meu cor és com 
una casa plena d’habitacions i a cada habitació guardo tot el que em passa i em fa sentir 
d’una manera o d’una altra. L’he construït amb les meves mans. T’el puc mostrar amb 
cura, perquè és molt delicat i es pot trencar.”
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EL VIATGE DE KOKORO
Cia: Ángeles Gordillo
..........................................................................................................................



14 

Entrada obligatòria gratuïta
Dia: Diumenge 23 d’abril 
Hora: 17 h
Lloc: Claustre del Convent de Santa Clara
Públic familiar
..........................................................................................................................

El Rodacontes és un especial de contes i rondalles de St Jordi que en Jordi Tonietti expli-
ca des de la seva caravana situada al Claustre del Convent de Santa Clara. Ja sabeu que 
el carisma i professionalitat d’en Jordi Tonietti, un dels degans dels animadors infantils 
del país, engresca a petits i grans. Un espectacle familiar ideal per aquest gran dia.
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..........................................................................................................................

RODACONTES DE SANT JORDI
Jordi Tonietti

14 
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Dirigit a alumnat de primària de l’Escola Joana d’Empúries, l’Escola Ruiz Amado i l’Institut 
Escola El Bruel-Empuriabrava.

Maquinaigües és un concert teatralitzat on acompanyaran els alumnes al viatge que fa 
l’aigua des de les profunditats de la terra fins a les nostres aixetes a través d’imatges po-
ètiques, llum i instrumentació musical, entenent el cicle de l’aigua i com l’ésser humà ha 
enginyat màquines per a compartir i fer ús d’aquest element que forma part de nosaltres.

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

MAQUINAIGÜES
Cia La Tresca i la Verdesca

Dirigit a alumnat de l’Escola Infantil Municipal i d’educació infantil de l’Escola Joana 
d’Empúries, l’Escola Ruiz Amado i l’Institut Escola El Bruel-Empuriabrava.

MUUUUN
Cia La Curiosa

MUUUUN és un viatge que ens descobreix un nou planeta on es parla un llenguatge 
diferent a través de l’expressió plàstica i la música. Consta de 6 petites peces, els Qua-
dres Sonors, on a través del ritme musical i jugant amb la llum del projector i diversos 
materials, es van creant i desenvolupant les imatges en directe.

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



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

Il·lustració: Miguel Aguilera Sáez

EMPORI
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VENDA D’ENTRADES
www.castello.cat i oficines de tursime

L’organització es reserva el dret a modificar el programa per motius de força major.

Dirigit a alumnat de 2n d’ESO de l’Institut Escola El Bruel-Empuriabrava i l’Institut Castelló 
d’Empúries.

Proposta escènica que combina el teatre a l’aula i posterior debat amb quatre temàtiques 
d’actualitat i especial sensibilitat per l’alumnat adolescent, amb l’objectiu de promoure la 
reflexió entre els espectadors. Les propostes són Selecció natural (assetjament escolar), 
La Corda (Violència de Gènere), Berta/Albert (Transexualitat) i Perfil d’Èxit (construcció 
de perfils a les xarxes socials).

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

TEDEBAT
Fundació AC
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