
Empordanet
a escena

·  T E AT R E  F A M I L I A R  ·

IL·LUSIONA’T!



S’obre el teló, s’encenen els llums, comença a sonar un 
fil de música. Tot és a punt perquè comenci l’espectacle. 

La sala és plena de gom a gom, hi brillen els ulls dels 
infants que esperen impacients l’inici d’una estona merave-

llosa. Les famílies que els acompanyen es miren amb un 
somriure de complicitat veient la màgia que es desperta a la 
carona del petit o de la petita de casa.

Aquesta mateixa situació es repeteix una vegada i una altra a 
cada nova sessió del cicle de teatre familiar Empordanet a 
escena, a cada poble que és seu d’aquesta aposta decidida 
per apropar el teatre per a públic familiar a casa nostra. L’any 
passat es va sembrar la llavor d’una primera edició, amb totes 
les dificultats pròpies d’una primera vegada. No obstant es va 
fer una fantàstica tasca de coordinació i gestió del projecte 
que ha donat ben aviat els seus fruits, i prova d’això és el pro-
grama que teniu a les mans. Encetem una segona edició 
d’Empordanet a escena, amb tota la il·lusió, satisfacció i 
ganes de veure teatre als nostres escenaris més propers. 

Agraïts de comptar amb el suport de tots els pobles i 
les escoles que formem part d’aquest territori, extracte 
menut de l’Empordà, enllaçats per les aigües del Ter i la 
referència visual del Montgrí. Tots hi hem volgut tornar a 
ser, tots hem continuat impulsant-ne la proposta, i tenim per 
endavant uns mesos plens de propostes magnífiques per com-
partir teatre amb la família que esperem que en gaudiu nova-
ment.

Es tancarà el teló, s’obriran els llums i els aplaudiments d’un 
públic entregat ressonaran per tota la sala. L’estona màgica 
haurà deixat petjada als petits, els més grans veurem satis-
fets la il·lusió que ha despertat al voltant nostre. L’espectacle 
haurà acabat, però aquell espai de cultura que ens fa créixer, 
ens fa volar i imaginar tots els mons possibles el tindrem 
posat a dins com una llavor de llibertat.
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Èlia Bantí i Alabau     Regidora de Cultura     Ajuntament de Jafre



Verges

Pavelló Municipal Pepi Palomeras

No deixeu passar l’oportunitat de conèixer aquesta història 
meravellosa sobre el temps i l’ús que en fem. Aturar el temps 
per estimar els que ens envolten i no permetre que ningú ens el 
robi, d’això parla Momo, versió lliure de la història de Michael 
Ende.

Anna Roca, Jordi Gilabert i Marta Rius dominen i barregen els 
diferents llenguatges teatrals i aconsegueixen tenir-nos literal-
ment enganxats a les banquetes. És una adaptació preciosa, un 
espectacle fantàstic que crea un espai poèticament magnètic. 

Aforament limitat a 90 espectadors

13
Gener

17
:00h

5
€

MOMO 
Companyia Anna Roca



Colomers

La Sala

La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda, l'ocell, han cons-
truït una casa per viure juntes. Estan molt il·lusionades, però 
poc a poc s'adonen que la convivència no és tan senzilla. A la 
Gwendolyn li agrada fer les coses d'una manera i a la Matilda, 
d'una altra. 

Un espectacle de titelles sobre taula, que parla del repte de la 
convivència i l'amistat, les diferències i l'acceptació dels altres. 
Gnoma és una petita meravella que sedueix per la seva senzille-
sa. L’Emília i l’Edu, components de la companyia des del 2009, 
creen i juguen el seu univers particular que s’alimenta d’objectes 
trobats i de materials naturals, el resultat és un espectacle clar, 
net i seré, com un dia de tramuntana.  

Aforament limitat a 70 espectadors

20
Gener

17
:00h

5
€

GNOMA
Pea Green Boat



Bellcaire
d’ Emporda

Local Social

A l’escenari, el mestre escenògraf i el seu aprenent arriben per 
donar els darrers retocs als decorats de l’obra que és a punt 
d’estrenar-se. Sorpresos pel públic present a la sala es veuen 
obligats a representar-la. Sergi Casanovas, juntament amb 
Pere Romagosa i sota la direcció de Toni Albà, ens proposa Quo 
no vadis una versió divertidíssima, i molt particular del clàssic 
Marc Antoni i Cleòpatra. 

Una delirant comèdia de “teatre dins el teatre”, amb uns diàlegs 
frenèticament divertits plens de jocs de paraules, i una constant 
transformació de l’espai i dels objectes que l’integren. Un espec-
tacle d’humor per entendre la caiguda de l’Imperi romà a l’abast 
de totes les edats.

3
Febrer

17
:00h

5
€

QUO NO VADIS
La pera llimonera



Foixa

Centre Cultural Municipal

Poca Cosa Teatre barreja amb destresa teatre i opera. El carre-
ró de les bruixes és un espectacle de teatre musical a partir de 
llegendes extretes de la nostra cultura popular, històries i 
llegendes de les bruixes catalanes. 

Han fet fora les bruixes de tots els pobles de Catalunya i s’han 
instal·lat a el carreró de les bruixes. A cada casa n’hi viu més 
d’una i totes tenen una història per explicar-nos. Però per 
poder-hi viure has de ser bruixa professional! La Bruixa Estruga 
arriba amb la intenció de passar les proves per poder-s’hi 
quedar però a diferència de totes les altres, ella canta òpera. 

Com s’ho farà?

17
Febrer

17
:00h

5
€

EL CARRERÓ DE 
LES BRUIXES
Poca Cosa Teatre



Ultramort

La Granyota

Nàufrags no té text: parlen els gestos, les mirades, els somriu-
res. Un espectacle en clau de clown, ple d’humor, a vessar de 
fragilitat. Dos nàufrags que deixen llavor per allà on passen, una 
delícia d’espectacle, un encontre reconfortant, ple d’humor, 
complicitat i joc, una abraçada a la vida. Pescadors de missat-
ges, recol·lectors d’ampolles, col·leccionistes de moments, ells 
es deixen portar pel vent, per les ones, pels impulsos.

Un espectacle per a tots els públics. Pares, mares, tiets i tietes, 
avis i àvies, no perdeu aquesta ocasió i deixeu-vos acompanyar 
pels vostres nens i nenes. 

MILLOR ESPECTACLE
Premis de Circ de Catalunya Zirkòlika 2016

3
Març

17
:00h

5
€

NÀUFRAGS
La industrial teatrera



Jafre

Local Social

Mr. Màgic és un mag del s. XXI que no té capa. La capa només la 
tenen els millors mags del món. Diuen que es pot aconseguir 
fent il·lusionar el públic, però te l’has de guanyar. Mr. Màgic farà 
tot el possible per tenir-la, i necessitarà quelcom més del públic 
que els seus aplaudiments... 

El Mag Txema és el mag més jove i amb més projecció interna-
cional del nostre país. Ha actuat en més de 23 països de tot el 
món, en escenaris com: “Le plus Grand Cabaret du Monde” de 
París, el Magic Castle de Hollywood i al Monday Night Magic de 
Nova York. A més, ha estat premiat amb els Anells d’Or de 
Suïssa i amb la Colombe d’Or de França.

17
Març

17
:00h

5
€

MR. MÀGIC
Mag Txema



La Tallada

CEM L’Empordanet

A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els 
contes, les històries i les aventures que li explica el seu avi, amb 
qui passa les tardes jugant a ser Peter Pan.

Però de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria de la 
seva habitació cap al País de Mai Més. Aleshores, les aventures 
les viurà en primera persona. Els pirates, la campaneta, els indis 
i tot l’imaginari que va escriure en James Matthew Barrie pas-
saran a formar part de la seva realitat.

Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que busca en 
tot moment la complicitat de petits i grans, amb una posada en 
escena que et captivarà des del primer moment. 

31
Març

17
:00h

5
€

ADEU PETER PAN
Festuc Teatre



Rupia

El Teatre

14
Abril

17
:00h

5
€

EL PORQUET QUE 
VOLIA VEURE EL 
MÓN DES DE 
DALT
Animamundi Teatre

Kerstin von Porat, creadora de 
la companyia Animamundi, ens 
presenta un espectacle amb la tècnica de les ombres xineses, 
una proposta màgica farcida d’emocions, poesia i valors. Aques-
ta és la història d’un porquet que té un somni dins el cor: vol 
aprendre a volar, des de ben amunt vol veure el món! I és per 
això que un dia s’escapa. 

Fora la reixa nous destins l’esperen. 
Llum de lluna, roures i pins, i un petit i esvelt camí. 
L’udol de llop ressona a la nit… Auuuu!!!

Aforament limitat a 70 espectadors



Les Olives
garrigoles

Sala les Bassotes

L’Estaquirot és, sense cap dubte, un dels grups més creatius de 
l’actual panorama teatral, que ha realitzat una trajectòria culti-
vant teatre de titelles amb gran, mitjà i petit format. En Jantot-
lifan és un espectacle de mitjà format amb titelles de taula, ma-
nipulats a la vista. 

En Jan és un nen a qui de petit a casa seva li feien tot i que quan 
es va fer gran va tenir un ajudant, en Nicolau, que també li feia 
tot. Però un dia, quan en Nicolau va tenir prou diners, va dir-li 
que se’n volia anar. En Jan no sabia viure sense ajuda: ni ves-
tir-se, ni cordar-se les sabates, ni... Com ho farà ara en Jan? 

28
d’Abril

17
:00h

5
€

EN JANTOTLIFAN 
L’Estaquirot Teatre



Parlava

Local Polivalent

Andreu Casadellà és un especialista en trapezi Washington, una 
especialitat aèria de circ basada en equilibris sobre el trapezi. 

Un número infinit va més enllà, l’espectacle combina el trapezi 
amb múltiples disciplines com ara els equilibris, l’acrobàcia, la 
dansa contemporània i la música. Casadellà ha posat la tècnica 
al servei d’una recerca, fins a trobar un univers particular, un 
llenguatge propi, un personatge amb veu pròpia, encaparrat a 
demostrar-nos d’una manera original i poètica que aquest 
número de circ és infinit. 

Espectacle de circ per a tots públics 
PREMI ZIRKÒLIKA 2018 ARTISTA EMERGENT

5
Maig

17
:00h

5
€

UN NÚMERO 
INFINIT
Andreu Casadellà



Programa

13 de gener

DATA MUNICIPI COMPANYIA

20 de gener

3 de febrer

17 de febrer

3 de març

17 de març

31 de març

14 d’abril

28 d’abril

5 de maig

Verges

Colomers

Bellcaire

Foixà

Ultramort

Jafre

La Tallada

Rupià

Garrigoles

Parlavà

Anna Roca

Pea Green Boat

La  Pera Llimonera

Poca Cosa Teatre

La Industrial Teatrera

Mag Txema 

Festuc Teatre

Animamundi Teatre

L’Estaquirot Teatre 

Andreu Casadellà



ESPECTACLE

Momo

Gnoma

Quo no vadis

El carreró de les bruixes

Nàufrags

Mr. Màgic

Adeu Peter Pan

El porquet que volia.... 

En Jantotlifan

Un número infinit

El preu per a tots els espectacles és 
de 5 €.

L’hora d’inici de totes les funcions és 
a les 17:00 hores.

Es planteja la possibilitat d’una 
segona funció per als espectacles 
programats a Verges, Colomers i 
Rupià, perquè les sales/els teatres 
tenen un aforament reduït. 

Només es plantejarà una segona 
funció un cop exhaurides les locali-
tats de la primera funció. 

En cas d’una segona funció l’hora 
d’inici serà a les 18.15 hores.



Les entrades no són numerades
Els aforaments són limitats. 

Al recinte de l’espectacle des d’1 hora abans de l’inici de l’espec-
tacle. 

Venda d’ entrades

ANTICIPADA

Es poden comprar les entrades anticipades per a qualsevol 
espectacle, els abonaments i els forfets familiars a través de:

Web: www.empordanetescena.cat   

Mail: empordanet.escena@gmail.com
Enviant un correu electrònic indicant: el vostre nom, el municipi 
on es fa la funció, el nombre d’entrades, abonaments o forfets 
que voleu.

Data límit per a la venda anticipada fins al divendres abans del 
dia de la funció.

DIA DE LA FUNCIÓ



ABONAMENTS I DESCOMPTES

Abonament 10

Forfet familiar
15% dte.

15% dte.

25 % dte. 
Preu 37,50

A qui va dirigit

A qui va dirigit

Pels 10 espectacles

Grups familiars de 4 
persones (nenes i nens 
de 0 a 12 anys i adults)

Jubilats
Majors de 65 anys
Família nombrosa i 
monoparental

Tots els descomptes s’hauran d’acreditar amb la documentació corres-
ponent:  

Els descomptes no són acumulables.
Els descomptes són aplicables a tots els espectacles.
Si ets un grup posa’t en contacte amb nosaltres a 
empordanet.escena@gmail.com

Consulta tota la informació, novetats, canvis i notícies a: 
www.empordanetescena.cat 



Direcció i programació:
Pep Vila
Producció i programació:
Duna Jové 
Secretaria, mitjans i 
xarxes socials:
Esther Pujol
Equip tècnic: 
Oriol Brusi
Ronan Tully
Moisès Dalfó
Disseny gràfic:
Gina Cansell

Pàgina web:
Aleix Cansell
Impremta:
Digital Copy
Fotografia:
Cristian Lienlaf
Repartiment publicitat:
Rem Parés
Adjunts a la producció: 
Gemma Amiel
Imma Bové
Núria Pareta

Hi col·laboren: 

Institut Escola Francesc Cambó
Escola El Rajaret de Bellcaire
Escola La Branca d’Albons

Equip Empordanet  a escena



 
EMPORDANET ESCENA ÉS UN PROJECTE D’ESTAT PARTICULAR espai
per a creació, formació i desenvolupament escènic. 

En col·laboració amb:

Amb el suport de:

Ajuntament 
de Verges

Ajuntament 
de la Tallada

Ajuntament 
de Parlavà

Ajuntament 
de Jafre

Ajuntament 
d’Ultramort

Ajuntament 
de Bellcaire

Ajuntament 
de Colomers

Ajuntament 
de Foixà

Ajuntament 
de Rupià

Ajuntament 
de Garrigoles



www.empordanetescena.cat


