
LES 7 POMES
FERRAN AIXALÀ

Des del principi dels temps hi ha hagut 
moments clau en la història on les pomes
han canviat el transcurs de la humanitat: la 
prohibida, la daurada, la travessada, la caiguda, 
l'emmetzinada, la gegant i la dissenyada. I el 
Ferran us les farà menjar totes! "Mansana in 
corpore sano". 

Monòleg d'humor que es vehicula a través de 7 
punts de la història de la humanitat.

19:00 h 12€

25
MARÇ
DISSABTE

FIBLADES
LA LLANÇADORA

Fiblades parla del que ens uneix, del 
llegat de les colònies i el tèxtil de les tres 
poblacions que ha marcat la història del 
patrimoni català. 

Fiblades és un relat real i sincer 
d’històries que han quedat oblidades o 
soterrades en la por, la misèria i el silenci. 
Una mirada des d’una altra perspectiva 
que visibilitza un fragment de la nostra 
memòria històrica.

Fiblades ens mostra com el poder 
desencadenava situacions laborals, 
socials i interpersonals que donaven 
forma a un sistema on es vulnerava la 
llibertat de les persones. 

En un marc on l’explotació laboral, les 
dures condicions de feina i l’organització 
jeràrquica potenciaven una convivència 
definida pel control.

Fiblades parla de la dona, del seu paperdins 
d’aquesta estructura, de l’abús, la renúncia i 
l’encotillament al qual era sotmesa.  

Un relat que conviu entre el silenci i 
l’empoderament de diverses dones
que van ser el motor de les colònies
i del tèxtil.

Fiblades pretén fer un reconeixement 
als nostres avantpassats que van viure 
aquestes històries i que van impulsar la 
transformació del territori.

19:00 h 12€

15
ABRIL
DISSABTE

Viure un concert del MANU GUIX amb les millors
condicions ara és possible.

Inclou un extens repertori on en Manu Guix repassa
la seva trajectòria discogràfica ("De Cabeza",
"Manu Guix", "Onze Llachs", "Pas a Pas", “després de tot”
i “moments”). 

A més, l'artista versionarà hits de Michael Jackson, 
Jamiroquai, Sting, Elton John, Jason Mraz, Oasis, Seal, 
Mecano, 

Stereophonics i més. Gaudeix d'aquest gran artista
i el seu piano en un concert proper, emotiu i exclusiu.

19:00 h 15€

MANU GUIX

6
MAIG

DISSABTE

PROGRAMACIÓ
PRIMAVERA

‘23

TEATRE



13
MAIG

DISSABTE
CONCERT A PIANO I  VEU

Després del seu exitós pas pel programa 
EUFÒRIA de TV3, la NÚRIA ofereix un 
concert en solitari. La seva veu lluirà 
com mai, acompanyada al piano d'en 
Sergi Cuenca. 

Una nit única plena de sorpreses i 
emocions. Un viatge a través de la 
música. Escoltarem de nou les cançons 
del programa, que redescobrirem tal 
com no les hem escoltat mai.

I escoltarem en primícia algun dels 
temes que formarà part del seu futur 
projecte discogràfic.

Un repertori especial, que farà màgic 
aquest concert. La NÚRIA, que 
actualment està triomfant al musical
El Rey León, es mostrarà tal com és, 
sense filtres, a piano i veu.

19:30 h 15€

NÚRIA LÓPEZ PROGRAMACIÓ
PRIMAVERA

‘23

TEATRE
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3
JUNY
DISSABTE

És possible entretenir i fer riure el públic amb el Hamlet de 
Shakespeare? I tant! Aquesta és la fita de Sergi  Belbel, que 
ha reconvertit el primer acte de la tragèdia en una veritable 
standup comedy. O caldria dir stand-up tragedy?

El monologuista que narra de cara al públic tots els successos 
és Enric Cambray. Però no penseu que només us explicaran 
com comença Hamlet. Aquest Hamlet.01 també és un divertit 
joc on l’actor fa tots els personatges de l’auca shakespeariana; 
surt de la ficció per comentar i disseccionar el text amb humor, 
però també amb ganes d’arribar fins al fons de la qüestió.

19:00 h 12€

HAMLET.01
www.ametllademerola.cat

També podeu comprar les vostres
entrades, cada matí, a la taquilla 
del Teatre de l’Ametlla de Merola.

VENDA D'ENTRADES
I ABONAMENTS: 

ABONAMENT DE

TEMPORADA

Inclou els 5 espectacles
50€


