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Teatre: Guyi-Guyi

Diumenge 29 de setembre / 12 h

5€

4

Monòlegs: L’humor és cultura

Dissabte 16 de novembre
20 h i 22.30 h

15 €

18

Teatre: Animals de companyia

11 i 12 d'octubre / 21.30 h
13 d'octubre / 18.30 h

10 €

6
Teatre: Lapònia

Dissabte 23 de novembre / 21 h

15 €

20

Teatre: Els músics de Bremen in concert

Diumenge 1 de desembre / 12 h

5€

22

Teatre: Cinco horas con Mario

Divendres 6 de desembre / 21 h

15 €

24

Música: Concert benèfic de Nadal

Diumenge 15 de desembre / 18 h

20 €

26

Teatre: Els Pastorets

Diumenge 22, dijous 26 i
diumenge 29 de desembre / 18.30 h

10 €

28

Música: Concert de Nadal a l’església

Dissabte 28 de desembre / 21 h
a l’església de Santa Maria de Roses

Gratuït

30

Teatre: Gent de mar. Una comèdia
sobre el món de la pesca

Diumenge 20 d’octubre / 18 h

Gratuït

8

Poesia: 36 + 1

Divendres 1 de novembre / 18 h
al Castell de la Trinitat

Gratuït

10

Concert: Música de Cotó

Diumenge 3 de novembre / 18 h

8€

12

Teatre: Planeta M.Art

Diumenge 10 de novembre / 12 h

5€

14

Conferència-performance: Els deixebles
de Marcel Duchamp

Divendres 15 de novembre
11.30 h i 19.30 h

Gratuït

16
VENDA D’ENTRADES I DESCOMPTES

32

Guyi-Guyi
A càrrec de la Cia. Periferia Teatro
Diumenge 29 de setembre / 12 h
Teatre infantil d’Optimist. Titelles
Guyi-Guyi és un cocodril que, per un atzar de la naturalesa, neix en una família d’ànecs. Guyi-Guyi viu
feliç amb la seva família fins que un dia es troba amb un cocodril. Quan s’assabenta que els cocodrils
mengen ànecs, el nostre protagonista haurà de buscar el camí per aconseguir ser ell mateix.
Què passa quan els altres et veuen diferent?. I quan tu et veus diferent dels altres?. Guyi-Guyi és un
cocodril que no sap que ho és. No és ferotge ni voraç. No sap comportar-se com els altres. Guyi-Guyi
haurà de seguir el seu instint i aprendre com ha d’actuar per ser un “bon cocodril”.
Premi al millor espectacle de Titelles a la Fira Internacional de Teatre per a nens i nenes FETEN 2010.
Direcció: Juan Manuel Quiñonero
Actrius manipuladores: Iris Pascual i Marisa García
Tècnic: Juan Manuel Quiñonero
Adaptació teatral: Juan Manuel Quiñonero, Marisa García
Entrada: 5€, menors 3 de anys gratuït
Ho organitza: Optimist
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
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Animals de companyia
A càrrec del Grup de Teatre de Roses
11 i 12 d'octubre / 21.30 h
13 d'octubre / 18.30 h
Teatre
La vida de la Beth canvia de cop i volta quan la
seva parella, el Javi, accepta una feina a Sidney.
A partir d'aquí tot li va de mal borràs. Ara és quan
entren en joc les relacions d'amistat, quan aquests
"amics" li preparen un sopar, després d'haver passat un temps internada en un psiquiàtric. Animals
de companyia és una obra amarga com la vida.
Amb un to de comèdia realista, la peça va posant
en relleu la falsedat de les relacions entre amics,
les esquerdes, les falses aparences que amaguen
rancúnies, traïcions i enveges de tot tipus.

Autora: Estel Solé
Repartiment : Sílvia Magester, Ivan Pararols, Anna
Gratacòs, Pau Magester, Marta Plà
Escenografia: Grup de Teatre de Roses
Vestuari: Grup de Teatre de Roses
Disseny cartell: Martí Parada
Equip del TMR: Rafel Jaume i Fina Puigdomènech
Llum: Rafel Jaume
Ajudant de direcció: Glòria Roura
Direcció: Jaume Sastre
Entrada: 10 €
Durada: 70 minuts
Ho organitza: Grup de Teatre de Roses
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
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Gent de mar. Una comèdia sobre
el món de la pesca
A càrrec d’Empordà Mar i Cascai Teatre
Diumenge 20 d’octubre / 18 h
Teatre
Què és Gent de Mar? És un espectacle inspirat en
els personatges que transiten per confraries,
ports, platges i viles marineres. Un espectacle d’humor de la mà de Marcel Tomàs amb el qual, a
través del seu particular univers creatiu, reviurem
conflictes i afers quotidians de vilatans i visitants.
Un retrat caricaturitzat d’aquells que estimen el
mar, el viuen i el pateixen en el seu dia a dia.

Creació i direcció: Marcel Tomàs
Intèrprets: Marcel Tomàs, Toni Escribano,
Anna Turró, Miquelet Rabert, Salva Manera
Cantant: Felisa Hernández
Tècnic: Gerard Canadell
Arranjament música: Carles Serras
Fotografia: Marcel Asso
Producció: Susana Lloret

Els protagonistes d’aquesta història són individus
maldestres, pelacanyes, bones
persones, murris de port bragats pels afers de la
vida quotidiana, antiherois del dia a
dia que sobreviuen als embats de la vida amb
humor i amor.

Entrada: Lliure. Durada: 80 min
Ho organitza: Grup d’Acció Local Pesquer Costa
Brava, amb el finançament dels Fons Europeus
Marítims i Pesquers i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
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36 + 1
De Ricard Creus
Divendres 1 de novembre / 18 h al Castell de la Trinitat
Poesia
36 + 1 és un espectacle de creació, una teatralització que neix de la tria de quinze
títols de 36 poemes a partir del 36. Una escenificació que alterna l´encarnació del text amb microcoreografies teatrals que, sustentades per un
important espai sonor, serveixen de nexe entre
tema i tema. Una proposta propera perquè connecta emocionalment amb un període que encara
avui ressona amb insistència.

esdevenir després del trenta-sis i a un fragment
d´un altre poema d´Ovidi Montllor, inclòs com a
referent teatral i en clar homenatge, que encaixa
de ple en l´univers de Ricard Creus.

L’espectacle ens proposa un viatge i, si bé el primer relat és quotidià i marcadament emocional, a
mesura que avancem en els anys el discurs es va
fent més polític i filosòfic. No es tracta, doncs,
d´una narració nostàlgica sinó d´una constatació
vital.

Entrada: Lliure
Lloc: Castell de la Trinitat (servei de tren gratuït,
que s'ha de reservar al SAC o a través de la web
inscripcions.roses.cat)
Durada: 50 min

Autor: Ricard Creus
Interpretació: Maria Pla
Dramatúrgia i direcció: Maria Pla
Producció: Inútils Mots

Ho organitza: Ajuntament de Roses
L´1 del títol fa referència a tot el que, per força, va
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Concert: Música de Cotó
A càrrec de la Jove Orquestra de Figueres
Diumenge 3 de novembre / 18 h
Música
Albert Cotó (1852-1906) fou un compositor prolífic figuerenc que, entre moltes altres obres, té una
gran quantitat de ballables, danses vuitcentistes que tan de moda es varen posar al segle XIX.
Una de les tasques importants que creiem que cal realitzar és la recuperació del nostre patrimoni musical. I, amb aquest concert, es concreta una triple funció de la JOF: artística, perquè realitzem el concert de Fires, i pedagògica i musicològica, perquè recupera una part del nostre repertori musical.
El concert se centrarà en la música d’Albert Cotó, combinada amb altres músiques pensades per a ser
ballades.
Direcció: Jordi Piccorelli i Mercè Miró
Entrada: 8 €
Ho organitza: Ajuntament de Roses
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Planeta M.Art
A càrrec de la Cia. Marcel Gros
Diumenge 10 de novembre / 12 h
Teatre infantil d’Optimist. Pallassos
Marcel Gros ha creat, imaginat i somiat un món interior: el Planeta M.Art. El representarà amb una tecnologia d’alta definició en 3D que supera qualsevol realitat virtual. Música, paraules, formes, colors i
moviment. En viu, en directe i en temps real. La sofisticada tècnica es diu “teatre”.
Si estàs observant, mirant, llegint, imaginant, somiant..., escolta els colors, mira la música, inventa paraules, juga a crear i crea jugant. Pots crear coses úniques. Com deia Marcel Duchamp: “Artista és tothom que sàpiga mirar.”

Creació, direcció i interpretació: Marcel Gros
Escenografia: Mà a mà
Serralleria: Josep Hergueta
Il·luminació: Pere Montoro
Música: M du Midi
Vestuari: “Señor”
Entrada: 5 €
Ho organitza: Optimist
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
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Els deixebles de Marcel Duchamp
Un film de Josep Pérez
Divendres 15 de novembre / 11.30 h i 19.30 h
Documental
El petit municipi de les Escaules, a l’Alt Empordà,
acull la trobada d’artistes més rellevant que es fa
a tot l’Estat: el festival La Muga Caula, consagrat
a l’artista francès Marcel Duchamp. Tres dies on la
seixantena d’habitants del municipi i la seva inamovible vida rural es veu sacsejada per la presència d’una vintena d’artistes vinguts de tot el món.
El film és un viatge a l’interior de l’art d’acció a través de diverses mirades. Primer, seguint les apassionades consignes que l’artista nigerià Jelili Atiku
dona a una desena d’estudiants que assisteixen a
un taller de performance que s’imparteix durant
el festival. Segon, a través del viatge iniciàtic que
una de les estudiants del taller, l’Anna, una infermera que viu a les rodalies, farà en endinsar-se en
aquesta disciplina. I tercer, amb l’enregistrament
d’una dotzena d’accions a càrrec d’alguns dels

més coneguts artistes de tot el món que també
aportaran el seu testimoni.
Productor i director: Josep Pérez
Guió, edició i fotografia: Josep Pérez
Etalonatge: Roger Lleixà
Postproducció de so: Jose Luis Molero
Disseny gràfic: Àlex G. Cuadras
Música: Tim Garland
Entrada: Lliure
Durada: 56 min
Ho organitza: Ajuntament de Roses
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El humor es cultura
De Tomás García
16 de novembre / 20 h i 22.30 h
Monòlegs en benefici de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia
Tomás García estudiava periodisme a Màlaga fins que es va presentar a un concurs de monòlegs universitaris a la seva ciutat i la seva vida va canviar per sempre. Des d'aquell dia ja ha pujat a més de
1.000 escenaris diferents i ha fet riure a tot Espanya interpretant els seus propis textos. L’heu pogut
escoltar a la SER, PUNT RÀDIO, COPE i ONDA CERO i veure a CANAL SUD, TVE, QUATRO, FDF i TELECINCO.
Tomás segueix de gira repartint rialles pels millors teatres del país i col·laborant amb programes de
ràdio i televisió. A més, es troba en plena fase de preparació per a l'estrena, el 2019, de la seva primera
obra de teatre: Viviendo del cuento.

Donatiu: 15 euros
Sessions: a les 20 h i a les 22.30 h
Ho organitza: Associació Cultural Wendy's Club i Associació Pim Pam Pum
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
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Lapònia
de Cristina Clemente i Marc Angelet
Dissabte 23 de novembre / 21 h
Teatre
Una comèdia sobre les mentides, les il·lusions i
l’educació que rebem des de ben petits.
Dues famílies es troben a Lapònia per celebrar la
nit de Nadal i esperar l’arribada del Pare Noël, 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 entre germanes, parelles i cunyats, d’on emergiran mentides, veritats
i secrets inconfessables.

Intèrprets: Roger Coma, Meritxell Huertas,
Meritxell Calvo, Manel Sans
Disseny d’espai: Sebastià Brosa, Paula Font
i Paula González
Disseny d’il·luminació: Sylvia Kuchinow
Disseny de so: Xavi Gardés
Vestuari: Irantzu Ortiz
Direcció tècnica: Xavier Xipell “Xipi”
Direcció Artística H&R: Jordi Casanovas
Direcció producció: Carles Manrique (Velvet
Events)
Entrada: 15 €
Durada: 75 min
Ho organitza: Ajuntament de Roses

Lapònia, una comèdia brillant sobre la veritat i la
mentida.
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Els músics de Bremen in concert
A càrrec de la Cia. Pot Teatre
Diumenge 1 de desembre / 12 h
Teatre inclusiu infantil d’Optimist

Els músics de Bremen in concert és una adaptació
en format musical del conte dels germans Grimm.
Es tracta d’un projecte extraordinari, amb cançons
originals compostes expressament pel Keco Pujol
per a l’ocasió, i amb una acurada posada en escena. Una obra que fa un pas més enllà en la interpretació i incorpora temes cantats en directe i
coreografies de Griselda Astudillo. Els músics de
Bremen in concert esdevé un xou engrescador recomanat per a totes les edats i ple de valors pedagògics com l’amistat, la solidaritat, la tolerància i
el respecte a la diversitat.
Un espectacle de teatre inclusiu amb una companyia íntegrament composta per persones amb
discapacitat, a fi de normalitzar l’accés d’aquest
col·lectiu a espais de cultura.

Direcció: Albert Gràcia
Direcció musical: Keco Pujol
Música: Keco Pujol de Músics de Catalunya SCCL
Llibret i lletres: Albert Gràcia i Keco Pujol
Intèrprets: Meritxell Esturo Sola, Jordi Juncàs Noguer, Sandra Martín Rodríguez, Margarita Padrós
Galvany, Jordi Meca Robles, Albert Férriz Àdam,
Ariadna Rallo Clara, Fernando Moreno Reñasco,
Manuel Valdivieso Navarro, Ana Maria Martínez Alamilla, Annabel López Amado, Carlos Calderón Ruiz
Producció: Cristina Ferrer
Entrada: 5 €
Ho organitza: Optimist
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
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Cinco horas con Mario
Interpretat per Lola Herrera
Divendres 6 de desembre / 21 h
Teatre

Cinco horas con Mario és, entre moltes altres
coses, un document viu d'aquells anys: de les preocupacions econòmiques, religioses, polítiques,
sexuals i morals llavors imperants. Un temps que
Delibes, a partir del llenguatge del seu protagonista,
va deixar fitxat amb nitidesa, de manera que la vida
espanyola de llavors arriba a bategar en les seves
paraules.
Però, per sobre de tot això, Cinco horas con Mario
ens parla dels assumptes eterns de l'ésser humà:
de la culpa, de la solitud, de la incomunicació, del
sentit de la vida. Com sempre, Delibes, partint d'un
localisme concret, encarna en els seus personatges i en els seus conflictes les realitats més profundes i complexes que condicionen la nostra vida.

Autor: Miguel Delibes
Intèrpret: Lola Herrera
Adaptació: Miguel Delibes, Josefina Molina y
José Sámano
Direcció: Josefina Molina
Veu locutor: Julio López
Fotografia i vídeo: Daniel Dicenta
Diseny gràfic: David Sueiro
Música: Luis Eduardo Aute
Espai sonor: Mariano Díaz
Espai escènic: Rafael Palmero
Directora de producció: Nur Levi
Entrada: 15 €
Durada: 90 minuts
Ho organitza: Ajuntament de Roses
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Concert benèfic de Nadal
A càrrec de la Coral Geriona i la Girona Banda Band
Diumenge 15 de desembre / 18 h
Música
La coral Geriona estrena espectacle acompanyada
de la magnífica banda de la ciutat de Girona, la Girona Banda Band. Tot conduït per dues grans professionals: Mercè Vila, directora d’escena i Neus
Masó coreògrafa.
Des dels més grans als més petits recordarem i vibrarem amb aquelles bandes sonores que ens han
marcat i emocionat. No us podeu perdre un espectacular concert que comptarà amb 30 artistes a
l’escenari i que de segur no oblidareu.
L’any 2013 Cor Geriona va quedar semifinalista al
programa “Oh Happy day” de TV3, que els hi va
donar una repercussió mediàtica i un bagatge de
més de seixanta concerts en un any a Auditoris i
Festivals d’arreu del territori català. Des de llavors
i fins ara Cor Geriona ha estrenat set espectacles.

COR GERIONA: Martina Aubert, Cristina Batllosera, Carme Biescas, Laura Blasco, Mariona Callís,
Raquel Cebrià, Anna Domènech, Lídia García, Mariona Navarro, Júlia Piñuel, Mariona Ponsatí, Martina Roig, Natàlia Saballs, Paula Sabariego, Magalí
Soler, Clara Sureda, Laia Ylla Sala.
Tècnic de llums: Àngel Puertas
Tècnic de so: Toni Paris
Vestuari: Emma Bover
Coreografia: Neus Masó
Direcció d’escena: Mercè Vila Godoy
Girona Banda Band direcció: Càndid Rodríguez
Direcció: Imma Pascual
Donatiu: 20 euros. Durada: 70 min.
Ho organitza: Fundació Roses Contra el Càncer
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
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Els pastorets
Grup de Teatre de Roses
Diumenge 22, dijous 26 i diumenge 29 de desembre / 18.30 h
Teatre
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
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Concert de Nadal
A càrrec del Cor Lieder Càmera
Dissabte 28 de desembre / 21 h / A l’església de Santa Maria de Roses
Música - Cicle Tarda de Clàssics
Un recull d'obres agrupades en set blocs de temàtica nadalenca que tindrà com a compositor central
Josep Ollé i Sabaté. També s’interpretaran obres originals i arranjaments de Manuel Oltra, Salvador
Mas, Ernest Cervera, Josep Vila i Casañas, Pier Luigi da Palestrina i Alfred Desenclos, entre d’altres.
Un programa a cappella, que inclou les cançons de sempre i ofereix la més amplia gama de colors i textures que un cor pot oferir.
Director: Josep Vila
Intèrprets: Cor Lieder Càmera
Entrada: Gratuïta
Ho organitza: Ajuntament de Roses

TMR | 30_31

ENTRADES | DESCOMPTES
VENDA D’ENTRADES ONLINE
Venda d’entrades a www.rosescultura.cat
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

AMB EL SUPORT DE:

COL·LABOREN:

ORGANITZA:

Aquesta icona identifica
els espectacles recomanats.

