TEMPORADA D’ARTS ESCÈNIQUES D’AMPOSTA 2020
Txema The Postman
Teatre familiar
Dia: Dissabte 18 de gener
Hora: 18.00h
Lloc: Auditori La Lira Ampostina
A càrrec del mag Txema
Sinopsi: Ja ha arribat i té correspondència per entregar.
Diuen que és únic. Duien que és l’únic carter que ha
repartit cartes en més de vint països dels cinc continents.
Distribueix tot el que té destinatari. Però avui, en finalitzar la seva jornada, se n’adona que
té un paquet sense adreça ni remitent. Què hauria de fer? Finalment decideix obrir-lo i
descobrir què hi ha dins del paquet. Hi ha diferents objectes que li presenten situacions
inexplicables. Aconseguirà fer-lo arribar al seu enigmàtic destinatari? El Mag Txema ha
actuat en més de 23 països.
Espectacle recomanat per a tots els públics.
Durada: 55’
Preu: 7€ taquilla / 6€ socis
Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat

Likes
Teatre
Dia: Divendres 14 de febrer
Hora: 20.30h
Lloc: Auditori La Lira Ampostina
A càrrec de la companyia Dara
Sinopsi: La Lídia, el Toni, el Pol i la Berta són quatre
companys accidentals que comparteixen un espai de coworking mentre miren de tirar
endavant cada una de les seves professions. Cap dels quatre ha aconseguit treballar de la
manera que esperava fer-ho. Bé, treballar sí, el que no han aconseguit és vendre’s: ningú
els coneix. A partir d’una foto fortuïta i una relació inesperada a les xarxes, els quatre
veuran com les seves vides canvien dràsticament. I és que comencen a ser algú, i saben
com anar a més. El que no saben és on porta el camí. El què no saben és qui és aquell algú
en que es van convertint. Likes és una obra que posa sobre la taula quants likes necessitem
per poder, també, posar-hi un plat.
Espectacle recomanat per a majors de 10 anys.
Durada: 80’
Preu: 15€ taquilla / 12€ anticipada
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Podeu contactar amb nosaltres al 680247127 o al correu vadell@amposta.cat

Adéu Peter Pan
Teatre familiar
Dia: Dissabte 15 de febrer
Hora: 18.00h
Lloc: Auditori La Lira Ampostina
A càrrec de la companyia Festuc Teatre
Sinopsi: A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, històries i
aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa totes 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 del Mai Més. Aleshores, les aventures les viurà en primera persona. Els pirates, la
campaneta, els indis tot l’imaginari que va escriure en James Matthew Barrie passarà a
forma part de la seva realitat. Una història molt tendra en la qual es plasma una realitat
actual: el vincle entre els infants i els seus avis, i a més, la manera com els pares gestionen
aquestes noves relacions familiars. Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que
buscarà en tot moment la complicitat de petits grans amb una posada en escena que et
captivarà des del primer moment.
Espectacle recomanat a majors de 3 anys
Durada: 50’
Preu: 7€ taquilla / 6€ socis
Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat

Mares i filles
Teatre
Dia: Dissabte 7 de març
Hora: 20.00h
Lloc: Auditori La Lira Ampostina
A càrrec de Paco Mir
Sinopsi: Una mare i una filla es retroben a l’habitació
d’un hospital després d’haver passat cinc anys sense
parlar-se. Una conversa forçada en la que la filla descobrirà aspectes inversemblants de la
seva mare i, sobretot, de la seva família. La posada en escena de DE MARES I FILLES
necessita de dues actrius que tinguin el do de la comèdia, i que, al mateix temps, puguin
arribar al fons del cor de l’espectador per obtenir el resultat dramàtic més desitjat, la
combinació equilibrada de riures i llàgrimes. I les tenim: MONT PLANS I ANNABEL
TOTUSAUS, mare i filla, dues actrius, enormes, magistrals, que des del primer moment ens
capturen dins de les teranyines del seu passat per ficar-nos en un dragonkhan emocional
que sembla que no s’hagi d’acabar mai.
Espectacle recomanat per a tots els públics
Durada: 70’
Preu: 15€ taquilla / 12€ anticipada
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Baobab
Teatre familiar
Dia: Dissabte 14 de març
Hora: 18.00h
Lloc: Auditori La Lira Ampostina
A càrrec de la companyia La Pera Llimonera
Sinopsi: L’espectacle Baobab. Un arbre, un
bolet i un esquirol de la Companyia Pera
Llimonera, dirigit per Toni Albà i interpretat per Sergi Casanovas i Pere Romagosa. Narra el
viatge trepidant d’un esquirol i un bolet a la recerca d’un nou arbre, després que el baobab
a recer del qual vivien va desaparèixer de resultes de l’acció de l’home. La història
l’expliquen dos venedors ambulants mentre miren de trobar un lloc on refugiar-se durant
una tempesta.
Espectacle recomanat a majors de 6 anys
Durada: 55’
Preu: 7€ taquilla / 6€ socis
Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat

Dia mundial del teatre
Divendres 27 de març
Hora: 20h
El Dia Mundial del Teatre fou creat el 1961 per l’Internacional Teatre Institute (ITI). Es
celebra anualment el 27 de març pels Centres ITI i la comunitat teatral internacional.
Diversos esdeveniments teatrals nacionals i internacionals són organitzats per
commemorar aquesta ocasió. Un dels més importants és la circulació del Missatge
Internacional del Dia Mundial del Teatre a través del qual, per invitació de l’ITI, una figura
important en el món comparteix les seves reflexions sobre el tema del teatre i la cultura de
la pau. Amposta ho commemorarem amb un seguit d’actes organitzats per l’EtcA.
Espectacle recomanat per a tots els públics
Entrada lliure

Dia internacional de la dansa
Dissabte 18 d’abril
Hora: 12h
Lloc: Plaça del Mercat
El Dia Internacional de la Dansa se celebra mundialment cada 29 d’abril. La UNESCO va
proposar aquesta data per commemorar el naixement de Jean-Georges Noverre (1727),
considerat el pare del ballet modern. El DID converteix la dansa en la gran protagonista,
reconeixent i recolzant l’esforç constant de totes aquelles persones i entitats que treballen
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la Dansa. L’Ajuntament d’Amposta i l’escola de Dansa Maria Lozano organitzen un
espectacle amb diferents coreografies per acostar la dansa a la ciutadania.
I, el 25 d’abril, l’escola de Dansa Jacqueline Biosca ho fa també amb els seu alumnes, al Parc
del Xiribecs a les 12h.
Recomanat per a tots els públics
Durada: 1h
Entrada lliure

Lapònia
Teatre
Dia: Dissabte 18 d’abril
Hora: 20h
Lloc: Auditori La Lira Ampostina
A càrrec de la companyia Velvet Events
Sinopsi: Dues famílies es troben a Lapònia per
celebrar la nit de Nadal i esperar l’arribada del
Pare Noel, però una de les criatures explica a
l’altre que aquest home amb barba blanca no
existeix i que és un personatge de mentida que utilitzen els pares per fer xantatge als fills.
El que havia de ser una vetllada de festa i il·lusió es convertirà en una batalla campal entre
germanes, parelles i cunyats, i de seguida sortiran a la llum totes les seves impostures,
veritats i secrets inconfessables. Lapònia és una comèdia sobre les mentides, les il·lusions i
l’educació que rebem des de ben petits.
Espectacle recomanat a majors de 10 anys
Durada: 75’
Preu: 15€ taquilla / 12€ anticipada

Dia Mundial del Circ
Dia: Diumenge 19 d’abril
Hora: De 10.00-13.00h
Lloc: Parc dels Xiribecs
El 2008 l’European Circus Association (ECA), amb la col·laboració de la Unió Europea, va
impulsar la celebració del Dia Mundial del Circ. Aquest 2020 el Dia Mundial del Circ,
impulsat per la Federació Mundial del Circ serà de manera oficial el 15 d’abril en una
commemoració d’abast internacional. Amposta ho celebrarem de la mà de l’Escola de
teatre i circ d’Amposta i durant dues setmanes es posarà el circ al capdavant de l’activitat
cultural amb més de 60 activitats (espectacles, tallers, exposicions, exhibicions) en 21
municipis, gairebé 100 funcions i 100 companyies de circ arreu del país seran els
protagonistes de la celebració a Catalunya del Dia Mundial del Circ 2020.
Espectacle recomanat per a tots els públics
Durada: 2h
Entrada lliure
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Mort a les cunetes
Teatre
Dia: Divendres 22 de maig
Hora: 20.30h
Lloc: Auditori La Lira Ampostina
A càrrec de David Pintó i Joan Valentí
Sinopsi: El muntatge narra la història de
“La Fossa de Can Maçana o els Fets de
Súria”:
l’afusellament
de
vuit
republicans, civils, que la nit del 9 de
febrer de 1939 van ser trets de la presó
de Manresa i la fugida d’un novè, Josep Nin, que ho va poder explicar. La fossa encara no
ha estat localitzada. ‘Mort a les cunetes’ és un homenatge a: Joan Badia, Amadeu Casserres,
Jaume Claret, Lluís Fàbrega, Camil Pujol, Maurici Sivila, Josep Talleda i Juli Zegri (fills de Súria
i Valls de Torroella), que van ser assassinats a peu de carretera per un escamot de guàrdies
civils. I també a persones com la Teresa Mabras, “La Maciana” de Castellolí, que tapaven
amb terra i pedres les restes que sobresortien dels cadàvers mal enterrats vora de la
carretera. Una aportació a la memòria històrica d’aquest país, explicant aquest crim
execrable del franquisme que durant molts anys, massa, ha estat silenciat. Amb el suport
de l’Associació Memòria i Història de Manresa
Espectacle recomanat per a tots els públics
Durada: 60’
Preu: 15€ taquilla / 12€ anticipada

Gala Final DansAmposta
Dansa
Dia: Dissabte 11 de juliol
Hora: 19h
Lloc: La Lira Ampostina
A càrrec de Germanes Miró i alumnes DansAmposta
Del 6 a l’11 de juliol té lloc a la ciutat la 5a edició del taller internacional DansAmposta,
organitzat per l’Escola de Dansa Jacqueline Biosca amb el suport i la col·laboració de
l’Ajuntament d’Amposta. L’espectacle de la gala final reunirà peces coreogràfiques de les
companyies convidades, així com d’altres realitzades amb les i els alumnes assistents al
taller.
Preu: 10€
Venda d’entrades a l’Escola de Dansa J. Biosca i a l’àrea de Cultura
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FesticAm
Circ, teatre de carrer
Del 6 a l’11 d’octubre

La Plaça del Diamant
Teatre
Dia: Divendres 27 de novembre
Hora: 20.30h
Lloc: Auditori La Lira Ampostina
A càrrec de la companyia Eòlia
Amb el refons de l’arribada de la República i la
guerra civil, aquesta novel·la, que inicialment
s’anomenava Colometa, es centra en el
personatge de la Natàlia, la Colometa, una
dona jove que en representa moltes d’altres a
que va tocar viure un període de la història
especialment cruel. Na Natàlia accepta sense rondinar tot allò que la vida, i el seu marit
Quimet, li imposen. Arribar a acceptar que li canviï el nom pel de Colometa. Com moltes
dones de l’època, veurà anar-se’n i morir els seus estimats, passarà gana i tindrà dificultats
per tirar endavant els fills. Enfonsada en un matrimoni que no li proporciona felicitat i
unida a un home egoista, la Natàlia renuncia a la seva pròpia identitat cedint tot el
protagonisme al seu marit, acceptant els convencionalismes d’una època que deixava la
dona en un segon pla. Al llarg del text, el lector va descobrint la resignació d’aquesta dona
davant la realitat que li ha tocat viure. La novel·la és també una crònica ideal de la
Barcelona de postguerra i de com va marcar aquest període històric la vida dels
barcelonins.
Espectacle recomanat per a majors de 12 anys
Durada: 80’
Preu: 15€ taquilla
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El sopar dels idiotes
Teatre Amateur
Dia: Dissabte 5 de desembre
Hora: 20h
Lloc: Auditori La Lira Ampostina
A càrrec del Grup de Teatre Terra Baixa
Espectacle recomanat per a tots els públics
Durada: 80’
Preu: 7€ taquilla / 6€ anticipada

VENDA D’ENTRADES
On line:
www.amposta.cat, excepte teatre familiar a www.xarxaamposta.fila12.cat.
Presencial:
Edifici administratiu de l’Ajuntament
Plaça de l’Ajuntament, 6, 2a planta (Cultura).
De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.
Oficina de Cultura i Festes
Taquilla
A les taquilles dels teatres corresponents, 30 minuts 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 falsificació
autoritzarà l’organització a privar l‘accés al seu portador.
Descomptes
- Tarifa jove de 6€ (amb Carnet Jove o sense) per a les persones de 12 a 30 anys per a totes
les obres professionals.
- Tarifa de 8 € per a les dos últimes files de la sala del teatre que es tancaran a la venda
l'última setmana abans de l’obra.
- 10% Club Tr3sc i Carnet Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.
- 20% pensionistes, família nombrosa o monoparental, carnet d’estudiant, carnet de l’ACET
(Associació d’Escoles de Teatre de Catalunya) i socis d’Òmnium cultural.
Els espectacles de teatre familiar únicament tenen descompte per als socis de la Xarxa.
Les entrades comprades amb descompte s’hauran d’acreditar amb el carnet corresponent a
l’entrada dels espectacles. Normativa
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