
©
 A

ju
nt

am
en

t 
d

e 
R

os
es

 2
01

8.
 C

om
un

ic
ac

ió
 i 

P
re

m
sa

  
D

is
se

ny
: M

. P
ar

ad
a

Ajuntament de Roses
www.roses.cat

Ajuntament de Roses
www.roses.cat

AM
B

 E
L 

SU
PO

RT
 D

E:

C
O

L·
LA

B
O

RE
N

:

O
RG

AN
IT

ZA
:

TEATRE
roses
octubre/desembre 
2018



Optimist: Un Nadal a Lapònia

Viumúsika: Concert de Diego Cortés

Teatre: Escenes d’un matrimoni

Música: Concert de Nadal de l'orquestra 
de cambra Impromptu 

Teatre: Els Pastorets

ESPECTACLES DATA

Diumenge 2 de desembre / 12 h

Divendres 7 de desembre / 22 h

Diumenge 9 de desembre / 18 h

Divendres 22 de desembre / 21 h

Diumenge 23, dimecres 26 i 
diumenge 30 de desembre / 18.30 h

€

5 €

8 €

12 €

Gratuït

10 €
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Optimist: Pell de llarinté, cua de tiré

Teatre: Moby Dick

Poesia: Recital posta de sol 

Optimist: Hocus Pocus

Teatre: Mala broma

Teatre musical: Concert solidari

ESPECTACLES DATA

Diumenge 7 d’octubre / 12 h

Dissabte 27 d’octubre / 21 h

Dijous 1 de novembre / 17 h / 
al Castell de la Trinitat

Diumenge 4 de novembre / 12 h

Dissabte 17 de novembre / 21 h

Diumenge 25 de novembre / 18 h

€

5 €

15 €

Gratuït

5 €

12 €

20 €
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Una de les rondalles que en Koumera comparteix
a la vora del foc, amb els seus veïns, narra la his-
tòria de la Kumbà i en Mamadou, que viuen en un
petit poblat de la selva de Niokolo-Koba, prop del
riu Koo, al Senegal. La parella està a punt de tenir
un fill i, estan tan il·lusionats, que faran el que sigui
per complaure el seu nadó, com ara perseguir un
lleó o la reina de les girafes. A la selva i a la sabana
els dos protagonistes viuran mil aventures i peri-
pècies, i hauran d’aguditzar l’enginy per esquivar
tota mena de perills.

Autor: Conte tradicional mandinga recollit per
Koumera Dlakhaby
Direcció: Moisès Maicas
Intèrprets: Núria Cuyàs, Malcolm McCarthy, 
Tamara Ndong i William Yazaki
Música: Oumar Ngom
Escenografia: Daniel Gener
Coreografia: Maria Garriga
Disseny de màscares i titelles: Núria Mestres
Construcció de màscares: Xavi Bonany

Entrada: 5 €
Ho organitza: Optimist
Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Pell de llarinté, cua de tiré
A càrrec de la Cia. The Three Keatons

Diumenge 7 d’octubre / 12 h

Teatre musical d'Optimist
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El capità Ahab és un dels grans personatges de la
literatura universal. Un ésser que evidencia l'ob-
sessió humana que va més enllà de la raó, capaç
de consumir la voluntat i d’eliminar qualsevol ele-
ment bondadós de l'ànima.

De Moby Dick, se n'han realitzat múltiples adap-
tacions, algunes més properes a l'original que d’al-
tres. Aquest muntatge està inspirat en la solitària
figura d'Ahab i la seva lluita contra la balena. I con-
vida l’espectador a fer un viatge a les profunditats
de la bogeria d'un home capaç de tot per satisfer
la seva obstinació. Un espectacle total, valent i in-
novador. Un text de Juan Cavestany  basat en la
novel·la de Herman Melville.

Direcció: Andrés Lima
Actors: Josep Maria Pou (Ahab), Jacob Torres Star-
buck (Ismael, altres), Oscar Kapoya (Pip, altres)
Escenografia i vestuari: Beatriz San Juan
Il·luminació: Valentín Álvarez  (AAI)  
Música original i espai sonor: Jaume Manresa
Sonorització: Jordi Ballbé
Videocreació: Miquel Àngel Raió
Producció: Focus

Entrada: 15 €
Durada: 80 minuts
Ho organitza: Ajuntament de Roses

Moby Dick
Josep Maria Pou

Dissabte 27 d’octubre / 21 h

Teatre
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Les bruixes de Llers és el primer poemari que Car-
les Fages de Climent va publicar, l’any 1924. El lli-
bre va comptar amb les il·lustracions de Salvador
Dalí i pòrtic de Ventura Gassol. El conjunt de poe-
mes que formen part de Les bruixes de Llers està
ben vertebrat i conté escenes de gran força, que
uneixen tradició i emoció a partir d’unes imatges
poètiques molt atractives.

La lectura dramatitzada anirà a càrrec de l’Aula de
Teatre de la Universitat de Girona. 
L’acte anirà acompanyat d’una sessió de micro
obert per als poetes que vulguin recitar poemes
propis o d’altres autors relacionats amb el capves-
pre o la posta de sol. 

Actrius: Ariadna Brull, Carla Ciurana 
i Meritxell Torres
Composició musical i violí: Glòria Vila
Dicció: Salvador Oliva
Direcció: Mercè Mas

Entrada: lliure
Espai: Castell de la Trinitat de Roses 
(servei de tren gratuït a les 16.30 h)
Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Les bruixes de Llers. Recital posta 
de sol al Castell de la Trinitat
Lectura dramatitzada de l’obra de Fages de Climent  i recital poètic de la posta de sol

Dijous 1 de novembre / 17 h / Castell de la Trinitat de Roses

Poesia

TMR | 08_09



Hocus Pocus són les paraules màgiques més antigues que es coneixen. L’Eduard Juanola ens ensenya
quin és el seu efecte en un espectacle de màgia familiar, molt participatiu, ple d’il·lusions visuals, ob-
jectes estranys i éssers “màgics” que l’Eduard ha anat trobant en els viatges que ha fet arreu del món. 

Voleu conèixer l’únic gall escapista del món? Coneixeu el conte de la carta de la bona sort? Sabeu com
són les varetes màgiques al Japó? Voleu presenciar una misteriosa multiplicació d’aigua? Us agradaria
veure el salt més espectacular que ha fet mai una puça? 

En aquest espectacle es poden presenciar tots aquests fenòmens i un munt de coses més, totes sor-
prenents i impossibles! Amb un estil dinàmic, divertit i ple de simpatia, en aquest espectacle l’Eduard
Juanola ens convida a entrar al seu particular món màgic.

Mag: Eduard Juanola
Entrada: 5 €
Ho organitza: Optimist
Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Hocus Pocus
A càrrec de la Cia. Eduard Juanola

Diumenge 4 de novembre / 12 h

Màgia d'Optimist

TMR | 10_11



Dos antics amics es retroben després de vint anys.
Quan eren joves, presentaven plegats un programa
radiofònic d’humor. Ara un d’ells ja ha triomfat com
a humorista, però l’altre ha fracassat com a perio-
dista. Tots dos fan una juguesca al voltant d’un tema
que els apassiona: els límits de l’humor. Serà capaç
el periodista de fer la broma més forta que pugui
imaginar a la seva dona? Es pot fer broma de tot?
Quins són els límits de l’humor? De què no es pot
fer mai broma? De qui no es pot riure mai? Quan la
broma surt malament, l’humor també pot matar.

Text: Jordi Casanovas
Direcció: Marc Angelet
Intèrprets: Anna Sahun, Ernest Villegas 
i Òscar Muñoz
Direcció tècnica: Xavier Xipell “Xipi”
Escenografia: Sergi Corbera
Direcció producció: Carles Manrique 
(Velvet Events)
Fotos: © David Ruano
Producció: Sala Muntaner

Entrada: 12 €
Durada: 85 minuts
Ho organitza: Ajuntament de Roses

Mala broma
Jordi Casanovas

Dissabte 17 de novembre / 21 h

Teatre
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XVI Concert solidari de la Fundació Roses contra el càncer.
El regidor d’una companyia de teatre musical es prepara per representar el seu nou espectacle. Els tècnics
no arriben a temps per fer el muntatge i el regidor ha de buscar una solució. Uns nens que juguen al carrer
estan disposats a ajudar. La directora i l’equip artístic queden sorpresos per la presència d’uns nens que,
a mesura que avança l’espectacle, reclamen el seu dret a actuar. S’han tornat bojos?

Un espectacle familiar, divertit, ple de cançons, ball i energia, construïts amb diferents peces dels musicals
més premiats: Annie, Kiss me Kate, Somriures i llàgrimes, Singing in the rain, Spamalot, Matilda, Mary
Poppins.

Donatiu: 20 €
Ho organitza: Fundació Roses Contra el Càncer
Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Concert solidari
Kiddy Brodway. Tribut als musicals
A càrrec de Kiddy Musics

Diumenge 25 de novembre / 18 h

Teatre musical
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El Pare Noel s’ha donat un cop al cap i ha oblidat tot allò que té relació amb Nadal. Vosaltres l’haureu
d’ajudar a recordar, perquè tingui temps de repartir els regals. Prepareu-vos per riure de valent, cantar
nadales i rebre alguna sorpresa, si us heu portat bé, és clar!

Direcció: Jordi Casampera
Intèrprets: Sergi Torrecillas, Eugènia Mañas

Entrada: 5 €
Ho organitza: Optimist
Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Un Nadal a Lapònia
A càrrec de la Cia. L’evocador produccions

Diumenge 2 de desembre / 12 h

Teatre musical d'Optimist

TMR | 16_17



En Diego Cortés, guitarrista i compositor, compta amb una llarga trajectòria en el món de la fusió del
flamenc i el jazz amb grups com Iberia, Jaleo y Kejaleo. Guitarrista habitual de l’Albert Pla, estarà acom-
panyat en aquesta ocasió per en Dany Cubero, percussionista i ballador de flamenc; en Pep Busquets,
al piano; la Rut Romero, cantant i balladora; la Miranda Cortes, balladora, i en Dani Cortés, a la guitarra.

Ens oferirà un concert íntim però amb força on recorrerà les seves vivències a través de les seves com-
posicions.

Entrada: 8 €
Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Concert de Diego Cortés
Divendres 7 de desembre / 22 h

Música – Cicle Viumúsika

TMR | 18_19



En Johann i la Marianne porten un matrimoni apa-
rentment perfecte. Al principi, la Marianne és una
advocada matrimonial amb èxit i en Johan, que
supera els 40, és un respectat científic en una ins-
titució de prestigi. Tenen dues filles. Tots dos sem-
blen persones amb una gran capacitat reflexiva,
fins i tot, per moments, poden semblar arrogants,
tan satisfets que semblen del seu matrimoni. 

A Escenes d’un matrimoni, Bergman retrata el
camí pres per aquesta relació. Veurem sis troba-
des que, en diversos mesos o anys, se separen en
el temps: la unió perfecta, primers petits conflictes,
la separació a causa d'una altra dona, un primer re-
trobament, el divorci i, finalment, anys més tard,
una nit en comú en una cabana enmig del no-res.

Direcció escènica: Marta Gil
Intèrprets: Armand Villen i Berta Giraut
Ajudant de direcció: Esteve Mulero
Espai escènic i vestuari: Joana Martí
Música: Àlex Tenas 
Fotografia i vídeo: Albert Serrador
Producció executiva: Marta Parramón
Producció: Les Antonietes SL, Nexus Europa, 
Teatre Akademia

Entrada: 12 euros
Ho organitza: Ajuntament de Roses
Durada: 85 minuts

Escenes d’un matrimoni
D’Ingman Bergman

Diumenge 9 de desembre / 18 h

Teatre

TMR | 20_21



El director Eugen Kleyner, nascut a Rússia, és mes-
tre superior de contrabaix i, durant 16 anys, va tre-
ballar amb diferents orquestres simfòniques de
Moscou. Des del 2012 ha format part d’una de les
orquestres més prestigioses i versàtils de Rússia:
l'Orquestra Simfònica Txaikovski.

Des de l´any 1999 dirigeix concerts simfònics de
cambra, de corals i espectacles d´òpera a Rússia
i a Catalunya. L’any 2003 va ser titular com a di-
rector d'orquestra i d’òpera a l’Acadèmia de Mú-
sica de Rússia. 

Sobre l’Eugen Kleyner s’ha dit: «... es divisa la idea
dominant del director, l’intent d’obrir-se camí, de
lliurar-se dels lligams de la interpretació tradicio-
nal i dels estàndards convencionals, i de començar

“de zero”, seguint fidelment els designis del com-
positor. La interpretació inspirada pel talent indi-
vidual d’Eugen Kleyner li brinda al públic la
possibilitat de penetrar en el món autèntic de D.
Xostakóvitx

Direcció: Eugen Kleyner
Orquestra de cambra: IMPROMPTU 

Entrada: Gratuïta
Ho organitza: Ajuntament de Roses

Concert de Nadal. 
Orquestra de cambra Impromptu 
Dissabte 22 de desembre / 21 h / A  l’església de Santa Maria de Roses

Música
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Un dels espectacles tradicionals de les festes de Nadal a Catalunya és la representació dels pastorets,
en qualsevol de les versions dels diferents autors.

L'any 1981 el Grup de Teatre de Roses va recuperar aquesta tradició posant en escena una versió dels
anomenats, i centenaris, Pastorets d'Olot.

Més de cent actors i actrius a dalt de l'escenari, acompanyats per un quartet de músics, faran passar
una bona estona a petits i grans.

Entrada: 10 €
Ho organitza: Grup de Teatre de Roses
Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Els pastorets
Grup de Teatre de Roses

Diumenge 23, dimecres 26 i diumenge 30 de desembre / 18.30 h

Teatre

TMR | 24_25



ENTRADES | ABONAMENTS | DESCOMPTES

VENDA D’ENTRADES ONLINE
Venda d’entrades a  www.rosescultura.cat a partir del dia 5 d’octubre

VENDA D’ENTRADES A TAQUILLA
Per als espectacles organitzats per l’Ajuntament de Roses, venda i reserva d’entrades a les taquilles del Teatre 
Municipal de Roses, dijous i divendres de 12 a 14 h, i el mateix dia de l’espectacle, una hora abans de l’inici. 

DESCOMPTES
Carnet Club Roses Cultura,  Carnet jove i Carnet de jubilat.

ENTRADA GRATUÏTA
Gaudiran d’entrada gratuïta, en les representacions organitzades per l’Ajuntament de Roses, els menors de 16
anys (sempre que vagin acompanyats per un adult) i les parelles lingüístiques de Roses. 

INFORMACIÓ
Tel. 972 15 25 32 | tmr@roses.cat | www.rosescultura.cat

Aquesta icona identifica 
els espectacles recomanats.


