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EL SILENCI DELS TELERS
inspirada en el llibre d’Assumpta Montellà

La Teresa, la Pilar, la Dolors són dones que van treballar i viure a les 
colònies tèxtils. Elles, juntament amb altres dones, prenen la paraula 
i ens narren les vivències del dia a dia a la fàbrica, de les rutines de 
treball que hi havia a la colònia i de l’estructura jerarquitzada que es 
vivia en aquests nuclis de població. A partir del llibre d’Assumpta 
Montellà, que recull testimonis reals de diferents generacions, les 
dues actrius que protagonitzen l’obra mostraran les veus d’aquestes 
dones. Elles van ser el motor de la de la indústria catalana i les que 
van fer créixer aquest patrimoni.

GUILLEM ALBÀ ens explica, sol i sense paraules, un fet tan 
complex i a l'hora tan quotidià: la pressa. Aquest "corre tothora" en el 
que vivim instal·lats. CALMA! porta l’espectador a gaudir d’una 
experiència per moments còmica, per moments poètica. Amb el 
clown com a bandera i a través dels titelles, el gest, les ombres o la 
música; farà qüestionar-nos el dia a dia i el propi viatge vital. Si val 
la pena córrer tant, si estem fent el que realment ens omple, i en 
definitiva: si volem seguir així o volem canviar-ho. CALMA! és un 
espectacle 100% GUILLEM ALBÀ.

DISS

27
MARÇ

CALMA! de Guillem Albà

12 €/15 €

18:30 h

15 €/18 €

18:30 h
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10 €/13 €

18:30 h

36 PREGUNTES QUE 
FARAN QUE T’ENAMORIS        

No fa falta gaire estona perquè la Aura i en Roc s'adonin que ells dos 
no tenen res en comú. És més: no se suporten. Però, tot i això, es 
presten igualment a participar en l'experiment sociològic al qual 
s'han inscrit voluntàriament. Hauran de sotmetre's a un qüestionari 
de 36 preguntes que els portaran de forma inevitable a intimar l'un 
amb l'altre. Diverses parelles, abans que ells, ja han participat en 
aquest experiment i s'han enamorat. Els passarà el mateix a ells? No 
ho sabrem fins que no contestin les 36 preguntes que faran que 
t'enamoris.

Laura Correa i Xavier Alomà

En Peyu ha volgut fer d’alguna manera una paròdia-homenatge d’aquesta 
figura que tots hem vist actuar alguna vegada a la Festa Major del poble. 
Aquests personatges que amb poca cosa: un teclat, unes bases midi de grans 
èxits de Perales o Rocio Jurado, una americana amb lluentons, confeti i 
molta voluntat, són capaços d’animar a tot un poble. A L’home orquestra en 
Peyu fa un recull dels seus millors textos i els posa en escena amb el fil 
conductor de la pròpia Festa Major. L’objectiu de l’espectacle és que la gent 
que no pugui anar a tots els actes de la festa, amb una horeta vegi una mica 
de tot. Evidentment tot plegat només és una excusa perquè finalment pugui 
dur a terme la ironia i l’humor al que ens té acostumats. Les posades en 
escena complexes dels seus espectacles més teatrals s’obliden per donar pas 
a un estil molt més directe i apropiat pels espais pels que s’ha concebut 
l’espectacle. Hi ha qui és més fan d’aquest tipus de format, perquè la nuesa 
en sí del xou dóna espai a la improvisació amb el públic i és on finalment es 
pot veure en Peyu en estat pur.
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L’HOME ORQUESTA

15 €/18 €

18:30 h

Peyu

    



EL SILENCI DELS TELERS
36 PREGUNTES

UNA ALTRA ESTRENA
23€

DESCONCERTO

Més difícil encara!!! Música clàssica + teatre físic i gag gestual: 
DESCONCERTO per a TOTS els públics. Després de l’èxit de “Con-
certo a Tempo D’Umore”, Jordi Purtí i l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà presenten un nou espectacle: DESCONCERTO. Amb un 
plantejament completament diferent: sense cadires, amb els músics 
amb més moviment i acció escènica. Continua d’altre part, la línia 
d’apropar el gran públic a la música clàssica a través d’una experièn-
cia única, al trobar-se el ritme i l’expressivitat del teatre gestual, la 
delicadesa dels autors clàssics i la virtuositat de la seva interpretació.

Orquestra de Cambra de l’Empordà
DISS
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15 €/18 €

18:30 h

Una jove companyia de teatre musical és dedica a viatjar per tot 
Catalunya creant musicals a mida per la població on van a parar. Es 
preparen coneixent la història i habitants del lloc on actuen i creen 
un espectacle únic i personal. Però no són gaire organitzats, i aquesta 
vegada han arribat tard al teatre. El públic ja ha ocupat les seves 
localitats. Els sis actors i actrius de la companyia hauran d’improvi-
sar un musical únic i repetible passant per tots els grans èxits del 
gènere amb la principal ajuda del públic. Un espectacle familiar i 
participatiu amb el que tornaràs a sentir els clàssics que tant et 
remouen, descobriràs mil maneres diferents de fer teatre musical i 
tu seràs qui decideix per on condueixes l’espectacle.
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UNA ALTRA ESTRENA 
de Clara Solé 

10 €/13 €

18:30 h

Ajuntament de Puig-Reig

organitza:

www.ametllademerola.cat

686 278 836
Contacteu amb l’organització abans de comprar la vostra entrada

fins al 14 de març

A.C. Esplai

CALMA

L’HOME ORQUESTRA

DESCONCERTO 37€ TEATRE
programació de primavera

l’Ametlla de Merola
2021
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