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Venda d’entrades

On line
A través del web www.amposta.cat

Oficina de cultura i festes 
Mercat municipal, caselles exteriors.
Durant la setmana abans de l’espectacle l’oficina estarà 
oberta de dimarts a divendres de 10 a 13h. 

Taquilla
A les taquilles dels teatres, a partir d’una hora abans 
d’iniciar l’espectacle. 

Condicions de venda
L’organització no garanteix l’autenticitat de les entrades 
si aquestes no s’han adquirit als punts de venda oficials.  
Tota entrada trencada, esmenada o sospitosa de falsifica-
ció autoritzarà l’Organització a privar l‘accés al seu porta-
dor. 

Descomptes
- 10 % Club Tr3sc i Carnet Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó. 
- 20 % Carnet jove, pensionistes, família nombrosa o mo-
noparental, carnet d’estudiant, carnet de l’ACET (Associa-
ció d’Escoles de Teatre de Catalunya) i socis d’Òmnium 
cultural. 
Els espectacles de teatre familiar no tenen descomptes i només 
s’adquiriran a la taquilla. 
Les entrades comprades amb descompte s’hauran d’acreditar 
amb el carnet corresponent o a l’entrada dels espectacles. 

Normativa 
·L’organització es reserva el dret a modificar la programa-
ció.

·Es podrà accedir als espais 15 minuts abans de l’inici 
dels espectacles. 

·Es prega màxima puntualitat. Un cop començat 
l’espectacle no es podrà accedir a la sala. 

·No està permès fumar, beure ni menjar. 

·Els aparells sonors s’han de desconnectar en el moment 
d’accedir a la sala. 

·No es permet cap mena d’enregistrament dels especta-
cles sense autorització expressa de l’organització.  

·Es reserva el dret d’admissió als espectacles. 

·L’organització es reserva el dret a introduir modifica-
cions en aquest programa si les circumstàncies ho exi-
geixen. 

·Les entrades no es podran canviar, ni retornar el seu im-
port, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment. 

·L’organització no es fa responsable de les pèrdues, roba-
toris, deterioraments o danys d’objectes dels portadors 
durant a la seva estada al teatre.
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PROGRAMACIÓ
Un nou vestit nou Dissabte 21 de gener a les 18:00h

L’avi Tonet Dissabte 18 de febrer a les 17:00h

E.V.A. Dissabte 11 de març a les 19h i a les 21h

Txabi Franquesa Divendres 17 de març a les 22:00h

Tea Time Magic Show Dissabte 25 de març a les 18:00h

La distància entre el llamp i el tro Dissabte 1 d’abril a 
les 22:00h

Dia Mundial del Teatre Dijous 23 de març a les 20:00h

Dia Mundial del Circ Dimarts 18 d’abril a les 10:00h

Dia Mundial de la Dansa Dissabte 29 d’abril a les 12:00h

Fernando Garcia Torres Divendres 28 d’abril a les 22:00h

Ploramiques Dissabte 6 de maig a les 18:00h

Impro Freak Divendres 9 de juny a les 22:00h

Salomon Divendres 30 de juny a les 22:00h

ODD COUPLES Dissabte 5 d’agost a les 19:00h

La màgia del Mag Lari Dijous 17 d’agost a les 22:00h

NENE Divendres 22 de setembre a les 22:00h

Tu ho ets tot Dissabte 30 de setembre a les 20:00h

IV FesticAM Del dijous 12 al dissabte 14 d’octubre

Mobil Divendres 13 d’octubre a les 18:00h

Eva Cabezas Divendres 20 d’octubre a les 22:00h

Beckenbauer Dissabte 28 d’octubre a les 20:00h

Amnèsia amb Regalèssia Dissabte 11 de novembre a les 20:00h

Improvisión Divendres 17 de novembre a les 22:00h

Art Divendres 1 de desembre a les 22:00h

Gala Final Amposta Comedy Divendres 15 de desembre 
a les 22:00h

TEATRE FAMILIAR

Dissabte 21 de gener a les 18:00h

Un nou vestit nou
A càrrec de Cia Xip-Xap // Lloc: La Lira Ampostina

Ens trobem en una botiga de vetes i fils. Els seus treba-
lladors abans que el negoci de barri hagi de tancar estant 
disposats a fer el que calgui. 
Així amb tot el que disposen a la botiga ens explicaran, 
amb cançons i la rialla a la boca, una versió diferent del 
Vestit nou de l’emperador, i comprovarem que les coses si 
que poden canviar.

 

 Preu: soci 5€ / no soci 6€
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TEATRE FAMILIAR

Dissabte 18 de febrer a les 17:00h

L’avi Tonet
A càrrec de Cia Jordi del Rio // Lloc: La Lira Ampostina

A en Maigí, la mestra li ha encarregat d’escriure una re-
dacció sobre algun ésser estimat, i ell triarà fer-ho sobre 
el seu avi Tonet. 
Amb una combinació d’humor i tendresa viurem les se-
ves primeres vivències amb ell, els llocs on el portava i els 
dies viscuts conjuntament. Un homenatge a totes les iaies 
i iaios que s’estimen amb bogeria els seus néts.

 

Preu: soci 5€ / no soci 6€

DANSA 

Dissabte 11 de març a les 19h i a les 21h

E.V.A.
A càrrec de Cia Jove Marau // Lloc:  La Unió Filharmònica

Una diversitat de situacions, conflictes i sentiments en les relacions 
que aniran establint els diferents personatges durant l’obra. 
L’espectacle està format per un total de disset peces coreogràfi-
ques que corresponen a diferents moments en l’espai i el temps; 
una posada en escena on s’aporten diferents elements escènics 
que permeten traslladar els diferents conflictes que es succeeixen 
en els diferents espais en els quals es mouen. Tanmateix, l’obra ens 
transporta per moments a realitzar un viatge pel temps, des d’un 
amor adolescent fins un amor madur i consolidat. 

Direcció i coreografia: Arnau Castro. Director d’escena: Allen Yero. Repetidora: 
Maria Lozano. Ballarins: Beti Vidal, Edgar Cid, Laia Alegre, Silvia Forcadell, Bàr-
bara Argentó, Lidia Corbera, Vanessa Àlvarez, Miquel Camacho, Amàlia Fosch, 
Julia Meca, Arnau Castro i Maria Lozano.

Preu: 10€ 
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MONÒLEG

Divendres 17 de març a les 22:00h

Amposta Comedy, Txabi Franquesa 
Lloc: El Casal

Txabi Franquesa és guionista, còmic, músic autodidacta, dobla-
dor, reporter i presentador de televisió. Format especialment 
com Clown al Cirque du Soleil, ha gravat tres monòlegs per a 
Central de Cómicos de Paramount Comedy: Misa y Alcohol, 
¡Vamos Gerva! i Cocina Experimental. També ha col·laborat en 
el late nightNoche sin Treva amb Dani Mateo.
Co-dirigeix   i representa diverses obres de teatre i participa com 
a actor en diversos projectes cinematogràfics, sèries i webse-
ries. A més de formar part del planter de la gira de El Club de la 
Comedia, se’l pot veure en l’obra teatral Una boda feliz, com-
partint cartell amb Agustín Jiménez i Manu Badenes.
Presentat per Xavier Castells (Comedy Central) i Jordi Galo (Im-
proscritos i Amposta Ràdio).

Preu: 12€ entrada anticipada / 15€ taquilla

TEATRE FAMILIAR

Dissabte 25 de març a les 18:00h

Tea Time Magic Show
A càrrec de Cia Txema // Lloc: La Lira Ampostina

És l’hora del te i Txema, mentre espera una visita, amb la 
tassa a la mà convertirà aquest moment en un espectacle. 
Amb aparicions, desaparicions, manipulacions i moltes 
il·lusions ens transformarà la realitat. La màgia, la diversió 
i la sorpresa seran els protagonistes.

 

 
Preu: soci 5€ / no soci 6€
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TEATRE

Dissabte 1 d’abril a les 22:00h

La distància entre el llamp i el tro

El teu país et necessita. El teu país necessita voluntaris per 
vigilar que no patim l’incendi dels incendis. Els boscos estan 
secs, tant secs, que la més mínima guspira pot dur el país al 
cataclisme ecològic. 
Blanca, Ferran i Celi, els protagonistes de la història, s’han fet 
voluntaris. Voluntaris repartits de tres en tres en refugis vigia 
per tots els boscos del territori per a intentar salvar-nos. Ca-
banes de vigilància finançades per la Unió. Tots tres hauran de 
prendre la decisió més dura de les seves vides en la distància 
entre el llamp i el tro. 

Es qüestiona la nostra capacitat de prendre decisions que ens trans-
cendeixin com a individus. Què som capaços de fer pel bé comú? De 
vegades cal prendre decisions urgents i greus. En aquest espectacle es 
vol fer assumint que no som herois. Situant l’obra en el context de la 
crisis ecològica del planeta, ressonen moltes altres crisis. Una peça on 
no hi manca l’humor però creada per pensar i per pensar-nos. 

A càrrec de Cia La Danesa // Lloc: La Lira Ampostina

Autor: Jumon Erra
Director: Jumon Erra i Elena Fortuny
Actors: Jordi Brunet, Eva Cartanyà, Elena Fortuny i Nesa Vidaurrázaga 
Espai escènic, vestuari i il·luminació Aina Vergés
Espai sonor: Roger Julià
Producció executiva: Arnau Soler
Direcció de comunicació: Lali Gràcia
Producció companyia : Ota Vallès
Fotografia:  Joel Brooks
Disseny gràfic:  Artimaña
Producció: La Danesa amb el suport de l’OSIC i el Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya

Preu: 12€ entrada anticipada / 15€ taquilla
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MONÒLEG

Divendres 28 d’abril a les 22:00h

Amposta Comedy, Fernando García 
Torres Lloc: El Casal

Còmic sevillà resident a Catalunya. Ha realitzat tres 
monòlegs a Paramount Comedy, un a Sopa de Gansos i 
un altre a El Club de la Comedia.
Diverteix-te amb els canvis que ha experimentat Fernan-
do al llarg de la seva vida i com ha sabut adaptar-se sem-
pre amb el seu particular sentit de l’humor. Un estil de 
comèdia bastant blanc amb un acting inigualable ... No 
saps el que significa? Doncs has de veure’l!

Presentat per Xavier Castells (Comedy Central) i Jordi Galo (Im-
proscritos i Amposta Ràdio).

Preu: 10€

Dia Mundial del Teatre
Dijous 23 de març a les 20h

Lloc: La Unió Filharmònica
Lectura del Manifest del Dia 
Mundial del Teatre 2017 i xerra-
da a càrrec del Sr. Àlex Casanovas 
(AADPC): “Arts escèniques: de 
quina professió estem parlant?”, 
amb la presentació pública a les 
Terres de l’Ebre de l’Associació 
d’Actors i Directors Professionals 
de Catalunya. Entrada gratuïta. 
Inscripcions a: etca.info@gmail.

Dia Mundial del Circ
Dimarts 18 d’abril a les 10h

Lloc: Plaça Ramon Beren-
guer IV. Gratuït
L’Escola de Teatre i Circ 
d’Amposta realitzarà activitats ar-
tístiques i culturals al voltant del 
circ: tallers de malabars, aeris, 
equilibris, acrobàcia i exhibicions 
de diferents disciplines del circ.

Dia Mundial de la Dansa 
Dissabte 29 d’abril a les 12h
Diumenge 30 a les 12h

Lloc: Recinte del Castell
Coreografies de l’escola de dan-
sa Maria Lozano i de l’escola 
Jacqueline Biosca respectiva-
ment.
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IMPRO

Divendres 9 de juny a les 22:00h

Amposta Comedy, Impro Freak 
Lloc: El Casal

El públic és el guionista de l’espectacle mitjançant una frase 
que escriu cada persona abans de començar l’espectacle. 
Amb aquesta frase, amb un gènere cinematogràfic i una 
sèrie de dificultats, fem un espectacle d’humor exclusiu 
per a cada públic.

Presentat per Xavier Castells (Comedy Central) i Jordi Galo (Im-
proscritos i Amposta Ràdio).

Preu: 10€

TEATRE FAMILIAR

Dissabte 6 de maig a les 18:00h

Ploramiques
A càrrec de Cia L’estaquirot // Lloc: La Lira Ampostina

Els protagonistes, els Aprofits, sempre estan contents i 
s’aprofiten de tot. Aprofiten les coses que la gent llença 
per fer les seves cases, els seus vestits, les joguines i 
màquines. I també s’aprofiten dels “Ploramiques”. Han 
descobert que amb els plors, les marranades i petades 
podem fer funcionar molts aparells. I fins i tot podrien fer 
funcionar una fira.

 

 Preu: soci 5€ / no soci 6€
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DANSA

Dissabte 5 d’agost a les 19:30h

ODD COUPLES 
A càrrec de Hungarian Ballet Theater // Lloc: La Unió       
Filharmònica

Un ballet sarcàstic que parla del principi femení que viu dins 
de l’home i també del principi masculí que viu dins la dona. Els 
papers de l’home i la dona a vegades es veuen intercanviats a 
les relacions de parella. Aquests intercanvis creen situacions ab-
surdes entre les parelles englobant el principi femení i masculí. 
És un ballet que deixa gaudir als ballarins per les situacions ab-
surdes que hem volgut crear i de la mateixa manera, el públic 
pot apreciar el divertiment constant que transmet la coreogra-
fia. Aquest espectacle tanca el workshop internacional Dan-
sAmposta, que tindrà lloc del 31 de juliol al 5 d’agost.
Coreografia: Attila Egerházi 
Ballarins: Carlos Roncero Montes , Michael d’Ambrossio, Varga István, Graziano 
Bongiovanni, Marie Vilette, Julie De Meulemeester, Emma Perez Sequeda i Cris-
tina Porres Mormeneo.

Preu: 10€

MONÒLEG

Divendres 30 de juny a les 22:00h

Amposta Comedy, Salomón
Lloc: El Casal

Des de gener de 2008, Salomón ha fet més de cinc-centes 
actuacions per teatres i sales de tot Espanya com El Club 
de la Comédia i Comedy Central.
Actualment, Salomón actua en el show en directe Corta 
el cable rojo amb José Andrés de la Rica i Carlos Ramos; 
a la sala de Gran Vía de Madrid el podem veure a La cho-
cita del loro, on també interpreta i dirigeix el seu propi 
monòleg teatral Con decirlo no basta, en cartell des de 
2010.

Presentat per Xavier Castells (Comedy Central) i Jordi Galo (Im-
proscritos i Amposta Ràdio).

Preu: 10€
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TEATRE

Dijous 17 d’agost a les 22:00h

La màgia del Mag Lari

Màgia, música i sobretot molt d’humor són els principals 
ingredients de La Màgia del Mag Lari. Un show per a tots 
els públics, on els petits i grans gaudeixen d’aquesta en-
ginyosa i alhora divertida posada en escena.

Un espectacle on trobem el Mag Lari en estat pur. El seu 
estil, la seva màgia i per suposat, la interacció contínua 
amb el públic. Un espectacle que sempre té dos escena-
ris; el principal i la platea. Qui pensa que només els mags 
poden fer màgia?

Més de 60 minuts intensos carregats d’aparicions, can-
vis de vestuari, jocs de llums, i efectes especials. Tot això 
compaginat i coordinat amb una acurada selecció musical 
que us farà vibrar i tremolar de riure.

Lloc: Plaça de l’Ajuntament

Idea, guió i direcció: Josep Maria Lari
Actor i regidor: Albert Obach
Tècnic de so i llum: Gerard Feliu
Vestuari: Epoca
Premsa i comunicació Mag Lari: 
Dídac Atzet

Preu: Gratuït
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TEATRE AMATEUR

Dissabte 30 de setembre a les 20:00h

Tu ho ets tot 
A càrrec del grup de teatre Pere Sans d’Ulldecona // Lloc: 
La Lira Ampostina

En un nexe comú com es el món de la parella, es desenvolupen 
situacions amb un cert to distès sense ser una representació 
còmica o humorística de rialla sorollosa. En funció de l’autor, 
les escenes aniran del costumisme més prosaic a l’absurd més 
exagerat, fins un realisme més estilitzat.
Desfilaran per l’escenari personatges des de la més tendra in-
fantesa fins a l’edat més madura.

Direcció: Juan Martínez
Actors: Un repartiment extens d’actors per a les 13 escenes de l’obra.

Preu: 6€ entrada anticipada / 7€ taquilla

MONÒLEG

Divendres 22 de setembre a les 22:00h

Amposta Comedy, NENE (Juan Carlos 
Librado) Lloc: El Casal

Juan Carlos Librado “Nene” nascut a Madrid, va ser futbo-
lista professional però el seu millor fitxatge el va fer amb 
Paramount Comedy. Actualment és un dels grans còmics 
del panorama nacional. L’hem pogut veure al Club de la 
Comedia, Comedy Central, com a col·laborador al progra-
ma Así nos va de La Sexta i Se enciende la noche, a Te-
lecinco. Durant dos anys, va col·laborar amb el programa 
de ràdio El Larguero, de Cadena SER. Després d’un breu 
paper a Aída, a Telecinco, va debutar a la ficció televisiva 
amb la sèrie B&b, protagonitzada per Belén Rueda.
Presentat per Xavier Castells (Comedy Central) i Jordi Galo (Im-
proscritos i Amposta Ràdio).

Preu: 12€ entrada anticipada / 15€ taquilla
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TEATRE FAMILIAR

Divendres 13 d’octubre a les 18:00h

Mobil 
A càrrec de Cia La Güasa // Lloc: La Lira Ampostina

Barreja de fragilitat, desequilibri i tensió, aquesta és la història 
d’un home simple i una màquina complexa. Solo íntim de circ-
teatre d’objectes, sense text, on l’actor-malabarista desenvolu-
pa l’especialitat de pilotes de bot a través del clown i interactua 
amb una escenografia viva i activa. Aquesta escenografia està 
realitzada amb material reciclat en un 90% i està plena de di-
ferents mecanismes que reaccionen en cadena i creen un am-
bient d’expectació entre el públic.

Direcció: Pepa Gil
Intèrpret: Jose Lluis Rui

Recomanat a partir de 5 anys.

Preu: soci 5€ / no soci 6€

TEATRE I CIRC

Del dijous 12 al dissabte 14 d’octubre

IV FesticAM Festival de Teatre i Circ 
ciutat d’Amposta // Lloc: Carrers i equipaments de la ciutat

Podem gaudir d’espectacles de companyies professionals pro-
vinents de Finlàndia, Àustria, França, Itàlia, Espanya així com 
companyies catalanes amb gran projecció internacional.

El festicAM és membre de la Plataforma Arts de Carrer de Cata-
lunya que agrupa sota un mateix sostre els vint-i-un principals 
festivals, fires i mostres que tenen  les Arts de Carrer com a 
principal eix conductor de la seva programació.

Amb una programació d’espectacles professionals d’arts escè-
niques, música, animacions de carrer, instal·lacions, tallers, tas-
tos, degustacions. Companyies nacionals i internacionals, que 
ompliran el municipi d’arts escèniques.

Preu: Gratuït + info a: www.etca.cat/festicam



Beckenbauer
de Jordi Casanovas - XXXIII Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi

Grup de Teatre Gresol
1985 - 2015

www.teatregresol.cat

11 octubre 20:00h Auditori J. A. Valls
Grup de Teatre Gresol d’Alcanar 
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MONÒLEG

Divendres 20 d’octubre a les 22:00h

Amposta Comedy, Eva Cabezas 
Lloc: El Casal

Actriu i humorista de Barcelona. Ha experimentat amb di-
verses disciplines artístiques (Clown, màscares, improvi-
sació, monòleg). En els últims anys ha treballat en teatres 
com el Capitol de Barcelona o el Pequeño Compaq Gran 
Via. També ha treballat com a guionista i col·laboradora 
de programes de televisió com Así nos va amb Florentino 
Fernández a La Sexta o Central de còmics  en Comedy 
Central, entre altres.  També ha treballat a la ràdio i escriu 
teatre, micro teatre i ficció. Però sobretot, es pren molt 
seriosament això de riure.
Presentat per Xavier Castells (Comedy Central) i Jordi Galo (Im-
proscritos i Amposta Ràdio).

Preu: 10€

TEATRE AMATEUR

Dissabte 28 d’octubre a les 20:00h

Beckenbauer 
A càrrec de Teatre Gresol d’Alcanar // Lloc: La Lira Am-
postina

És una comèdia al voltant de la pèrdua d’autoestima de dos ho-
mes davant el que creuen que és un excessiu alliberament de 
la dona. El protagonista descobreix, veient un programa de te-
levisió, que la seua dona té un amant, ell i el seu amic faran tot 
el que estigue a les seues mans per recuperar l’orgull masculí 
ferit. Davant aquesta empresa, el més probable és que cometen 
tots els errors possibles. A ells els agradaria ser com el seu ídol, 
un home viril i heroic, un home que suava la samarreta: Franz 
Beckenbauer, el mític central de la selecció alemanya.
Direcció: Fabià Pla
Actors: Xavi Queralt, Mouad Haidour, Tere Subirats, Miquel Reverter, Aina Este-
ller, Josep M. Martínez, Noah Casanova, Maria Martí, Élia Martí, Agnès Cama-
txo i Andrea Bort.

Preu: 6€ entrada anticipada / 7€ taquilla
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IMPRO

Divendres 17 de novembre a les 22:00h

Amposta Comedy, Improvisión 
Lloc: El Casal

El públic és el guionista de l’espectacle mitjançant una fra-
se que escriu cada persona abans de començar. 
Amb aquesta frase, amb un gènere cinematogràfic i una 
sèrie de dificultats, fem un espectacle d’humor exclusiu 
per a cada públic.

Presentat per Xavier Castells (Comedy Central) i Jordi Galo (Im-
proscritos i Amposta Ràdio).

Preu: 10€

TEATRE AMATEUR

Dissabte 11 de novembre a les 20:00h

Amnèsia amb Regalèssia 
A càrrec de Terra Baixa d’Amposta // Lloc: La Lira Ampos-
tina

Com pot afectar un Tapioles a la ment humana? Al Nemesi li 
agafa amnèsia! Durant la seva estança a l’hospital apareixerà un 
germà inesperat de l’altra part del món que complicarà enca-
ra més tot aquest enrenou. Una comèdia d’embolics fraternals 
que faran que tota la família vagi de bòlit! La regalèssia podrà 
ser la solució?

Direcció: Jordi Casanova 
Actors: Eva Talarn, Alícia Rosa, Jordi Ruiz, Laia Casanova, Marc Vidal, Alberto 
Talarn, Anna Escobar, Àngel Miñana, Maripau Medina i Ana Plazas.

Preu: 6€ entrada anticipada / 7€ taquilla
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TEATRE

Divendres 1 de desembre a les 22:00h

Art

Art explica la història de Sergi, un apassionat de l’art mo-
dern, que adquireix un quadre del pintor Antrios consis-
tent en una tela blanca amb unes finíssimes ratlles grises 
per una xifra astronòmica: 200.000 €. Els seus amics Ivan 
i Marc intenten fer-li entendre que sobre la tela no hi ha 
res, però en Sergi s’obstina a percebre una obra mestra 
de l’art abstracte. La discussió sobre el significat de l’art 
posarà en perill l’amistat entre tots tres.

Art reuneix tres grans noms de l’escena catalana per 
primera vegada damunt dels escenaris: Pere Arquillué, 
Francesc Orella i Lluís Villanueva. Un quadre en blanc i el 
preu de la seva adquisició posarà a prova l’amistat de tres 
homes que semblava impossible de trencar.

A càrrec de Focus, Mola Produccions, Bitó Produccions i 
Verteatro // Lloc: La Lira Ampostina

Direcció: Miquel Gorriz
Autor: Yasmina Reza
Actors: Pere Arquillué, 
Francesc Orella i 
Lluis Villanueva.
Escenografia: Jon Berrondo
Il·luminació: Jaume Ventura
Espai So: Toni Ubach

Preu: 20€



  30          

MONÒLEG

Divendres 15 de desembre a les 22:00h

Amposta Comedy, Gala final 
Lloc: El Casal

Xavier Castells,un dels còmics més internacionals del país, 
i Jordi Galo, treballador de diferents programes de televi-
sió de Catalunya i actual director, guionista i locutor del 
magazine matinal d’Amposta Ràdio, junt amb alumnes 
d’Amposta que han realitzat el curs de comèdia a impro-
visació.

Preu: 10€

Col·labora:

Organitza:

Patrocina:
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