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Amposta recupera la temporada estable

de teatre i dansa amb 25 espectacles

ARTS ESCÈNIQUES S’ha programat un cicle de monòlegs a més a més de diferents representacions teatrals com ‘Art’ o ‘E.V.A.’

Amposta  Redacció

Amposta ha fet una aposta cultural
per les arts escèniques i per a aquest
any 2017 ha programat una potent
oferta de teatre i dansa que compta-
rà amb 25 espectacles. La principal
novetat és l’Amposta Comedy, un ci-
cle de monòlegs d’humor similar al
conegut programa El club de la co-

media. El cicle comptarà amb un mo-
nòleg mensual, en divendres a les 22
h al casal ampostí. El primer monòleg
s’estrenarà el 17 de març amb la par-
ticipació de Txabi Franquesa i el cicle
acabarà al desembre amb una actua-
ció mensual (a excepció de juliol i
agost) i hi participaran monologuistes
que han participat en El club de la co-
media, com, per exemple, Nene, Eva
Cabezas o J. Vaquero (més informa-
ció, al requadre).

Quant al teatre professional, el ci-
cle arrancarà el dia 11 de març amb
E.V.A., un espectacle programat per
la Companyia Jove Marau, d'Ampos-
ta, a la Unió Filharmònica. En aquest
àmbit cal destacar l’actuació del
mag Lari (17 d'agost) i Art (1 de des-
embre), una obra protagonitzada

per Pere Arquillué, Francesc Orella i
Lluís X. Villanueva. A més a més, l’1
d’abril es podrà veure La distància

entre el llamp i el tro, de La Danesa.
En l'àmbit del teatre familiar s'in-
clouen els espectacles programats
per la Xarxa Amposta. Aquest cap de
setmana es podrà veure L'avi Tonet

(18 de febrer) i també s’ha progra-
mat Tea Time Magic Show (25 de
març) i Ploramiques (6 de maig). El
teatre familiar tornarà a la tardor
amb obres a l'octubre i al novembre.
Quant al teatre amateur, es progra-
maran tres obres (setembre, octu-

bre i novembre). Una serà de la com-
panyia ampostina Terra Baixa i les
altres dos, de dos companyies ama-
teur de les Terres de l'Ebre.

Dins la programació d’Amposta Te-
atre i Dansa també s'inclou el Festi-
cAm (Festival de Teatre i Circ d’Am-
posta), que enguany serà del 12 al
14 d'octubre. Finalment, la programa-
ció teatral inclou la commemoració
del Dia Mundial del Teatre (23 de
març) amb la presència de l'actor
Àlex Casanovas; el Dia Mundial del
Circ (18 d'abril) i el Dia Mundial de la
Dansa (29 d'abril).  ■

CICLE ‘AMPOSTA COMEDY’

Txabi Franquesa
17 març. 22.00 h. 

Fernando García
17 març. 22.00 h. 

Impro Freak
9 de juny. 22.00 h. 

Salomón
30 de juny. 22.00 h. 

Nene/  J. Vaquero
22 de setembre. 22.00 h. 

Eva Cabezas
20 d’octubre. 22.00 h. 

Improvisión
17 novembre. 22.00 h. 

Gala final amb Xavier
Castells, Jordi Galo i alumnes
15 de desembre. 22.00 h.

Imatge de l’obra ‘Art’, que es podrà veure a Amposta el desembre vinent.

Tortosa s’endinsa en el llenguatge de la dansa

DANSA En el marc del projecte ‘Tots dansen’, una vuitantena de jóvens estudiants s’aproparà a l’art del moviment i l’expressió corporal

Tortosa  L.B.

Amb l’objectiu d’apropar la dansa
al públic més jove, Tortosa s’ha ad-
herit enguany al projecte Tots dan-

sen, una iniciativa del Mercat de les
Flors i de la Xarxa Transversal (inte-
grada per 7 ciutats catalanes; entre
elles, Tortosa) per difondre el llen-
guatge de la dansa. En el marc d’a-
quest projecte, una vuitantena d’es-
tudiants de 1r i 3r d’ESO de l’institut
Daniel Mangrané de Jesús rebrà
classes de dansa des d’ara fins a fi-
nal de curs. “Volem que coneguen
la dansa i que la gaudisquen; hi ha
mil maneres de moure’s i d’expres-
sar-se a través del moviment” , ha
explicat la ballarina i actriu de l'Esco-
la Municipal de Teatre de Tortosa

Marta Viladrich, que serà una de les
professores que treballarà amb els
alumnes. El projecte Tots dansenes-
tà encapçalat pel coreògraf Ramon
Baeza, seleccionat pel Mercat de les
Flors. Baeza crearà una coreografia i
formarà els professors dels diferents
instituts que s’han sumat al projec-
te. Després, els professors trasllada-
ran aquests coneixements i forma-
ció als seus alumnes. Així, en el cas
de Tortosa, a més a més de Vila-
drich, també s’han implicat les dos
professores d’educació física de 1r i
3r d’ESO de l’institut Daniel Mangra-
né. Els alumnes aprofitaran les ho-
res de gimnàstica des d’ara fins a fi-
nal de curs per rebre classes de
dansa i aprendre’s la coreografia. El
projecte clourà amb una actuació fi-

nal a l’auditori Felip Pedrell.
El coreògraf Ramon Baeza ha ex-

plicat que el projecte Tots dansen

“no pretén formar ballarins” , sinó
apropar el llenguatge de la dansa a
la gent jove. “Més enllà del fet es-
cènic, volem que vegen la dansa
com una manera de vehicular
energia, d’expressar-se i relacio-
nar-se” , ha insistit. Així, a través de
la dansa no només aprendran a ba-
llar i a enfrontar-se a un escenari,
sinó que, “a través del moviment,
aprendran a conèixer-se a ells ma-
teixos i a relacionar-se amb el
grup” . Des del professorat, han in-
sistit que el projecte ajudarà també
a la creació de dinàmiques de grup i
a fomentar la creativitat i la imagi-
nació dels alumnes. ■

DESTACAT

■ Els dies 4, 5, 11 i 12 de febrer es va dur a terme, a l’Escola Municipal
de Teatre, una classe magistral impartida pel coreògraf i ballarí Roberto
Olivan. Divuit alumnes van poder gaudir de les ensenyances d'aquest
mestre reconegut internacionalment. 

Classe magistral de Roberto Olivan


