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TEMPORADA D’ARTS ESCÈNIQUES  

GENER-DESEMBRE 2023 

 
Venda d’entrades 

 On line: www.amposta.cat/vendaentrades excepte teatre infantil i familiar a 

www.xarxaamposta.fila12.cat. 

 Oficina de Turisme, cultura i festes: De dimarts a divendres de 9.30 a 13.30 h. 

 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€  per a les persones de 12 a 30 anys per a totes les obres professionals. 

 Ultimes dos files 8€ 

 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 

 

TEATRE FAMILIAR 

LA SIRENETA I L’ILLA DE PLÀSTIC 

Diumenge 8 de gener 

18.00 h 

A càrrec de la companyia Dreams Teatre 

Sinopsi: La sireneta compleix 15 anys i per primer cop sortirà a cantar a la llum de la lluna. És un 

dia molt especial pels habitants del fons del mar i preparen una gran festa. Però les Notícies d'O-

na Mar adverteixen que una gran massa de deixalles tòxiques s'apropa al palau de corall; una 

immensa illa de plàstic que no para de créixer i que acabarà destruint l'ecosistema marí. En as-

sabentar-se que el seu estimat mar està en perill, la sireneta vol lluitar contra el terrible monstre 

de plàstic. Però l’ambiciosa medusa, que odia a la sireneta, té uns altres plans per ella; amb 

l’ajuda del tauró, farà el possible perquè el pirata pesca-sirenes la pesqui i se l’emporti lluny per 

sempre més. Per sort, l’estrella de mar, el pop i el cranc, estaran prop d’ella perquè no corri cap 

http://www.amposta.cat/
http://www.xarxaamposta.fila12.cat/
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perill. Ho aconseguiran? Podrà la nostra jove sireneta salvar el mar del desastre ecològic…? Com 

ho farà…? Potser amb l’ajuda d’un príncep…? 

 

TEATRE 

CARTES D’AMOR 

Dissabte 21 de gener Hora: 19.30h 

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica 

Recomanat per a tots els públics 

Durada: 90 minuts 

Preu: 12€ anticipada/ 15€ a taquilla 

Una obra escrita per A.R. Gurney, amb Lloll Bertran i Àlex Casanovas 

L'obra se centra en dos personatges: Melissa Gardner i Andrew Ladd III, que es llegeixen l'un a 

l'altre les notes, cartes i postals en què, des de fa gairebé́ cinquanta anys, s'han explicat les espe-

rances, ambicions, somnis, decepcions, victòries i fracassos que han tingut al llarg de la seva vida. 

L'espectador coneixerà les seves vides, l'amor fratern, espiritual, eròtic, les diverses sensibilitats 

entre home i dona, la inquietud i fragilitat de l'ésser humà davant la soledat i la importància del 

valor de la pertinença en la societat. Cartes de viatge i postals plenes d'esperances, ambicions, 

somnis, victòries i fracassos són el fil conductor d'aquesta magistral peça, plena d'humor i d'hu-

manitat. 

 

TEATRE FAMILIAR 

Dissabte 11 de febrer  

18.00h 

JOJO 

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica 

Recomanat per a tots els públics 

Durada: 55 min. 

Preu: 7 € / socis i carnet jove 6 € 

A càrrec de Cia. Borja ytuquepintas 

Sinopsi: Jojó és una faula que explica la història del primer orangutan que va ser rescatat del seu 

captiveri, i que va significar l'inici del projecte internacional Animal Rescue, una ONG que treballa 

per salvar animals del patiment que representa viure en captivitat, promovent-ne la rehabilitació 

i el retorn al seu hàbitat natural. A través de la poesia visual de l'art amb sorra i del relat musical, 

aquesta obra de titelles ens parla de l'ecosistema i el seu equilibri fràgil. 
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TEATRE 

ANGLE MORT 

Diumenge 12 de febrer  

19.00 h.  

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica 

Recomanat per a tots els públics 

Durada: 1:40 min. 

Preu: 12€ anticipada/ 15€ a taquilla 

A càrrec de Cia. Apunta teatre 

Sinopsi: Angle mort, és una comèdia sobre aquests temps terribles que estem vivint, sense fer-ne 

especial esment, sense teoritzar res, sense pretensió d’alliçonar ni dir grans paraules, per fer 

passar una estona divertida i distesa a l’espectador a l’entorn de problemes que afecten el pre-

sent i el futur immediat de moltes persones: fins on estem disposats a arribar per no perdre la 

feina? I també: som conscients dels angles morts que tenim a prop, on succeeixen coses que 

s’escapen de la nostra vista i que poden capgirar en un segon, insospitadament, el decurs de les 

nostres vides? I encara més: si accedíssim a la informació que es cou en els silenciosos angles 

morts que ens envolten, no agafaria per fi un sentit tot allò que fins aleshores ens semblava in-

explicable? 

 

 

TEATRE FAMILIAR 

QUAN LES NENES VOLEN ALT 

Dissabte 4 de març  

18.00 h 

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica 

Recomanat per a tots els públics 

Durada: 60 min. 

Preu: 7 € / socis i carnet jove 6 € 

A càrrec de Cia. El replà produccions. 

Sinopsi: L’Adriana és lleugera com una ploma. L’encanta volar per l’habitació brunzint com si fos 

una avioneta. Està segura que serà la millor pilot del món. La Martina sempre puja els esglaons 

de tres en tres per arribar de seguida a l’habitació i tocar el violí. Somia ser una gran violinista. La 

Ximena és silenciosa i es passa tot el dia entre llibres. Li agrada escriure contes i va a tot arreu 

amb la seva llibreta. Vols ser una gran escriptora. L’Adriana, la Ximena i la Martina tenen grans 

somnis. El Sr. Sivolspots està construint ales per tal que puguin assolir-los. Però la banda del se-

nyor Nohoaconseguirasmai (el Sr. Reflexos, el Sr. Senyor-eta, la Sra. Bellesa Perfora i el Sr. Desi-

gualtat) els han omplert les butxaques de pedres perquè no puguin volar. Elles són tres, però 

podrien ser-ne deu, o cent, o una, o totes les nenes del planeta. 
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TEATRE 

QUANTA, QUANTA GUERRA 

19 de març  

19.00 

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica 

Públic: A partir de 16 anys 

Durada: 60 min. 

Preu: 12€ anticipada/ 15€ a taquilla 

A càrrec de Cia. Farrés Brothers i Cia. 

Sinopsi: Dos joves intèrprets traslladen la història de l’Adrià Guinart a través del text, el movi-

ment, els titelles, les ombres, els objectes i l’espai sonor en directe. 

Quan ets jove allà fora hi ha la guerra. I a casa tot és feixuc i fa pudor de resclosit. Allà fora hi ha 

la llibertat i tot és aire fresc. Adrià Guinart decideix fugir de casa seva per anar a la guerra. La 

guerra és atracció per allò desconegut, és conèixer món, és descobrir l’amor i el sexe, però també 

la responsabilitat, l’ambició o la maldat, parcel·les d’un món adult que li provoquen rebuig. 

Sou joves o ho heu estat? Segur que teniu present ‘Quanta, quanta guerra’ t’esclata a dins quan, 

de tot el que hi ha a fora, mig món et crida i l’altre mig el vols deixar enrere. Quanta, quanta 

guerra… parla de la necessitat universal de volar del niu i conèixer món. 

 

DIA MUNDIAL DEL TEATRE 

27 de març 

 

TEATRE FAMILIAR 

EL MONTSTRE  DE COLORS 

Dissabte 1 d’abril  

18:00 h 

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica 

Recomanat per a tots els públics 

Durada: 55 min. 

Preu: 7 € / socis i carnet jove 6 € 

A càrrec de Tutatis Productora 

Sinopsi: És un espectacle de titelles, música i colors per fer viatjar als més menuts pel món de les 

emocions. El color groc vol dir que estàs content, el blau és la tristesa, el vermell és la ràbia, el 

negre la por, el verd... quin embolic! Cada color representa una emoció, però cal entendre-les per 

posar-les en ordre. Una posada en escena plena de poesia visual i música que ens ajudarà a 

connectar amb cada emoció. 
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DISSABTE 29  d’abril 

Dia internacional de la dansa 

 

TEATRE, CIRC I ARTS DE CARRER 

X FESTICAM. Festival internacional de Teatre i Circ d’Amposta 

Del dimecres 4 al diumenge 8 d’octubre 

Lloc: carrers, places i teatres de la ciutat 

El FestiCam és el festival d’arts escèniques de la capital del Montsià. Els carrers 

d’Amposta s’ompliran novament d’espectacles en aquesta sisena edició: teatre, circ, dan-

ses urbanes, animacions i instal·lacions de carrer, tallers, etc., amb la participació de 

companyies catalanes amb gran projecció i d’altres nacionals i internacionals i internaci-

onals. 

+ info a: www.etca.cat/festicam i www.amposta.cat 

 

TEATRE 

EL COS MÉS BONIC QUE S’HAURÀ TROBAT MAI EN AQUEST LLOC 

12 de novembre  

19.00 h.  

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica 

Públic: A partir de 16 anys 

Durada: 60 min. 

Preu: 12€ anticipada/ 15€ a taquilla 

Sinopsi: El cos d'un jove de disset anys apareix mort, vestit únicament amb un banyador vermell i 

unes sabatilles d'esport enmig d'un camp de farratge. La troballa d'aquest cadàver inicia aquest 

text per a un únic intèrpret, on a través de diverses veus, com si fos un ritual d'exorcisme, ens 

endinsarem en aquest fet i el bellíssim paisatge rural d'un petit poble on, aparentment, mai no 

passa res. Coneixerem alguns dels seus habitants, els secrets que s'hi amaguen i, sobretot, la 

figura del seu pare, a Ramis, que va morir fa una dècada i es converteix en una peça crucial en 

aquest Rashomo. 

 

http://www.etca.cat/festicam
http://www.amposta.cat/

