LA TEMPORADA

GENER - JUNY 18

15 ANYS DE LA REOBERTURA DE L’ARTESANA

28 GEN.

| 18.00 | CINEMA

| El gran showman

| 5€

04 FEB.

| 18.00 | MÚSICA

| El carnaval més animal

| 12 € / 10 € / 8 €

11 FEB.

| 18.00 | DANSA

| Terra Baixa amb La Corranda

| 12 € / 10 €

18 FEB.

| 18.00 | CINEMA

| Coco

| 5€

04 MARÇ, | 18.00 | TITELLES | Matito i la grandíssima roda de fira | 3 € / 5 €
11 MARÇ, | 18.00 | CINEMA

| Wonder

| 5€

18 MARÇ, | 18.00 | CINEMA

| Ferdinand

| 5€

23 MARÇ, | 21.00 | TEATRE

| Mala Broma

| 12 € / 10 €

07 ABR.

| 18.00 | TEATRE

| Els tres porquets, el musical

| 8€/5€

21 ABR.

| 21.00 | TEATRE

| Immortal amb Bruno Oro

| 12 € / 10 €

13 MAIG | 18.00 | DANSA

| Hipstory amb els Brodas Bros

| 12 € / 10€

20 MAIG | 18.00 | MÚSICA

| Concert de Primavera

| 5€/8€

01 JUNY

| Vint-i-un botons amb Blaumut

| 12 € / 15 €

| Peter Rabbit

| 5€

| 22.00 | MÚSICA

03 JUNY | 18.00 | CINEMA

Sembla com si fos ahir, aquell mes de març de 2003, quan
reobríem les portes del nostre Teatre l’Artesana. I vet aquí
que ja han passat 15 anys des que, de nou, els falsetans i
falsetanes hem pogut gaudir d’un nou equipament destinat
a teatre, dansa, concerts, cinema, conferències, actes de
diferent índole cultural.
I és que ja ho dèiem el dia de la inauguració: “No volem
que sigui un equipament per veure només des de fora i que
estigui inactiu en el seu interior. Volem que sigui un espai viu
i dinàmic al servei de Falset i que esdevingui un altre cop un
símbol de la nostra comunitat. Tornaràs a plorar, tornaràs a
riure, precisament per fer de la instal·lació un element viu”.
Des del començament hem volgut que l’Artesana tingués les
portes obertes a tothom. I ho hem aconseguit.
La notable i singular tradició cultural de Falset que va
arrelar de bon començament en aquest teatre per mitjà
de la societat que li dona nom, des de principis de 1880, ha
continuat viva al llarg de la nostra història.
Durant aquests últims tres anys, ha acollit una rica i diversa
programació d’arts escèniques i musicals. Prova d’això és
la programació trimestral dels diferents actes que es van
organitzant per a un públic divers i de totes les edats.
L’Ajuntament, i concretament la regidoria de cultura, ha
apostat en tot moment, amb grans esforços pressupostaris,
donar al nostre poble el plaer de poder gaudir d’espectacles
enriquidors culturalment, de diversió, musicals i d’oci,
que ens han fet oblidar durant estones els mals de cap i
vicissituds del dia a dia que la societat ens fa viure.
La vida cultural i social d’un poble és la riquesa més gran
que podem deixar com a llegat als nostres descendents. Són
fets i vivències que al llarg dels anys es van transmetent de
generació en generació. Aquesta riquesa ningú no ens la pot
prendre ni privar-nos-en. I us dic a tots i totes, falsetans i
falsetanes, que el nostre Teatre de l’Artesana, després de
138 anys d’existència, continua “amb més força que mai”.
Visquem amb il·lusió aquests 15 anys!

Jaume Domènech i Jordà
Alcalde de Falset

Per a un regidor de cultura poder estrenar un teatre sempre
és un gran goig; primer pel que representa per a una
població com a equipament cultural i finestra oberta al món,
però també per fer memòria històrica que en aquell mateix
lloc hi va haver un teatre homònim.
Abans que res, però, cal dir que vàrem tenir molta feina per
tal que aquell projecte tirés endavant: veure la necessitat,
planificar el projecte, buscar subvencions, realitzar l’obra i
una llarga llista d’entrebancs que vàrem poder superar amb
la il·lusió de veure un teatre digne per a Falset.
Jo crec que avui dia si no el tinguéssim, el trobaríem a faltar.
L’Artesana ha estat la realitat d’un somni.

Agustí Masip Vidal
Regidor de Cultura 2003 - 2007

L’Artesana és un dels llocs neuràlgics de Falset per al foment
de la cultura, l’educació i les relacions socials. També és un
mitjà divulgatiu de les activitats que fan les entitats i les
idees polítiques dels partits.
Em ve a la ment que de petita anava amb la meva família al
cinema i allí ens passàvem la tarda del diumenge, a la mitja
part menjàvem aquells cacauets tan bons i quan sortíem,
amb les amigues, passejàvem pel Pont.
Faig memòria d’altres actes com el que vàrem preparar amb
l’esbart, l’elecció de la pubilla i les damisel·les, els balls de
quintos o de carnaval i els actes electorals.
I d’aquests 15 anys de l’Artesana amb obra nova, el que
més recordo és la meva implicació com a regidora intentant
portar una programació digna i variada. La meva opinió és
que el futur de l’Artesana tindrà èxit segons les activitats
que proposi l’Ajuntament, que hi hagi força assistència i que
això no depengui del color polític del Consistori.

Immaculada Pujol Torrus
Regidora de Cultura 2007 - 2015

No fa massa dies, en un sopar amb els amics, fèiem memòria
d’espectacles representats al Teatre l’Artesana. Revivíem
concerts de la Banda, obres del Grup de Teatre, posades en
escena de La Corranda i moltes altres propostes lúdiques
i culturals que s’hi han acollit en aquests anys. Mentre
visualitzàvem fragments d’alguns d’aquests espectacles a
YouTube, més d’un, de dos i de tres vam coincidir en la sort
de tenir un teatre tan magnífic com el que tenim.
Això em va fer pensar encara més en tota la gent que
ha trepitjat aquest escenari: actors, músics, ballarins,
humoristes, mags… però també en totes aquelles persones
que, assegudes en una butaca, han rigut, han plorat, s’han
emocionat o, senzillament, han passat una bona estona.
Què voleu que us digui, crec que som afortunats de tenir un
teatre com el nostre. Com a regidor de Cultura, vull felicitar
tots els que han omplert de vida i vivències l’Artesana durant
aquests anys, i desitjar també que seguim gaudint per molts
anys més d’aquest teatre de tots.
Falset i comarca necessiten un teatre com l’Artesana,
perquè, en siguem més o menys conscients, tot el que passa
sobre el seu escenari contribueix a vertebrar la cultura del
nostre poble i de la resta de pobles del Priorat.

Carlos Brull Fornt
Regidor de Cultura actual

DIUMENGE 28 DE GENER, 18.00 h
CINEMA · 105 min

EL GRAN SHOWMAN

PREU: 5 €

Estats Units, segle XIX. P.T.
Barnum acaba de perdre
la feina d’oficinista perquè
l’empresa per a la qual treballava ha fet fallida. Desitjós d’oferir a la seva esposa
i les seves dues filles la vida
que sempre els havia promès, Barnum s’embarca en
un projecte colossal: crear
un gran i sorprenent espectacle circense. Per a això,
aquest inventor del món
de l’espectacle buscarà artistes únics, des de nans, a
dones barbudes, equilibristes i tot tipus de xous imaginatius. El seu lema és: per
fer alguna cosa nova cal fer
alguna cosa poc convencional.
El Gran Showman és un
musical basat en una història real, protagonitzat per
Hugh Jackman, Michelle
Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson i Zendaya, amb
música del compositor de
La La Land, que mostra un
espectacle que es va convertir en una sensació mundial i que va ser conegut
com “el millor espectacle
de la Terra”.

DIUMENGE 4 DE FEBRER, 18.00 h
MÚSICA - FAMILIAR · 75 min

EL CARNAVAL MÉS ANIMAL
AMB L’ORQUESTRA CAMERATA XXI
La coneguda obra de Camille Saint-Saëns, El Carnaval
dels animals, trepitjarà el
Teatre l’Artesana gràcies a
l’Orquestra Camerata XXI de
Reus. En aquest cas, però,
la companyia en farà una
adaptació i portarà diversos autors, així com peces
populars, per explicar una
història d’animals que comença quan han d’escollir
el seu rei.
L’espectacle està dirigit a un
públic familiar i es presenta com una manera senzilla
per tal que la música arribi
tant a petits com a grans.
El Carnaval més animal
mostra diverses peculiaritats. De fet, busca barrejar
el món de la música amb
altres arts escèniques com
és el teatre, però també el
camp audiovisual. Així, els
músics també es convertiran en intèrprets de l’espectacle i a la inversa.

PREU adult anticipada: 10 €
PREU adult taquilla: 12 €
PREU infantil anticipada: 8 €
PREU infantil taquilla: 10 €

DIUMENGE 11 DE FEBRER, 18.00 h
TEATRE DANSA · 65 min

TERRA BAIXA
AMB LA CORRANDA

PREU anticipada: 10 €
PREU taquilla: 12 €

La companyia de teatredansa falsetana La Corranda, sota la direcció de
Josep Ahumada, ens porta
a l’escenari el gran clàssic
de la literatura catalana
Terra Baixa, d’Àngel Guimerà, com mai abans l’havies
vist. Ara, però, s’aventuren a
més de ballar la paraula, a
interpretar el text.
Aquesta vegada ens transporten al drama d’una nena
que es fa dona, al moviment
i des de l’interior. Un home
que és l’amo de tot i ho
perd, per posar-se sota un
llençol. Un món de tafaneres i enveges, que al so de
l’aigua, ens transporta al
sentiment d’una incultura i
una esclavitud consentida
per un plat a taula. Una sinceritat en forma de paraula i
una experiència en forma de
dansa. Un aprendre a estimar des del frec d’una carícia, el lliscar d’un moviment
i la tendresa d’una mirada.
Aquesta Terra Baixa fa un
passeig per tot el text d’en
Guimerà, coreografiant-lo
fidelment a l’ordre, intensitat i dramatúrgia com va
escriure’s.

DIUMENGE 18 DE FEBRER, 18.00 h
CINEMA FAMILIAR · 105 min

COCO
Tot i les desconcertants tradicions de la seva família,
entre les quals es troba la
vella prohibició d’estar en
contacte amb la música, Miguel somia convertir-se en
un artista consumat d’èxit
com el seu ídol, Ernesto
de la Cruz. Desesperat per
demostrar el seu talent, Miguel es troba a la impressionant i acolorida Terra dels
Morts seguint una misteriosa cadena d’esdeveniments.
Al llarg del camí, coneixerà l’encantador i trampós
Héctor, i junts emprendran
un viatge extraordinari per
desvetllar la veritat que hi
ha darrere de la història
familiar de Miguel. Aquest
film, tan aclamat, és un homenatge de Disney a la comunitat hispanoamericana.

PREU: 5 €

DIUMENGE 4 DE MARÇ,
, 18.00 h
TEATRE DE TITELLES -FAMILIAR · 50 min

MATITO I LA GRANDÍSSIMA
RODA DE FIRA
EL SEGON ESPECTACLE DE MATITO
Matito és feliç jaient a sota
una olivera. Se sent feliç per
dos motius: perquè no fa
res i perquè avui declararà
el seu amor a l’enamorada.
Però la felicitat no és eterna i, de sobte, arriba el Sr.
Bitllet per fer-lo fora d’allà:
han de construir la Grandís-

PREU anticipada: 3 €
PREU taquilla: 5 €

sima Roda de Fira just on
el Matito hi té l’olivera. Les
tafaneres, l’enamorada, el
paeller, el Butoni… tothom
està molt content amb l’arribada de la Grandíssima
Roda de Fira, tothom menys
Matito.

Un espectacle per a tots els
públics amb molt d’humor,
basat en la tècnica dels titelles de guant. Amb la dramatúrgia i direcció d’Iban
Beltran, l’actuació d’Arnau
Colom –el titellaire– i la
música i cant en directe
d’Arturo Gaya.

DIUMENGE 11 DE MARÇ,
, 18.00 h
CINEMA · 110 min

WONDER
August Pullman és un nen
nascut amb malformacions facials que, fins ara,
l’hi han impedit anar a l’escola. Auggie es converteix
en el més improbable dels
herois quan entra a cinquè
grau del col·legi local, amb
el suport dels seus pares.
La compassió i l’acceptació
dels seus nous companys i
de la resta de la comunitat
seran posats a prova, però
l’extraordinari viatge d’Auggie els unirà a tots i demostrarà que no et pots camuflar quan has nascut per fer
alguna cosa gran.
Una pel·lícula emocionant
protagonitzada per Julia
Roberts i Owen Wilson que
porten a la gran pantalla el
best-seller de 2012 escrit
per Raquel J. Palacio.

PREU: 5 €

DIUMENGE 18 DE MARÇ,
, 18.00 h
CINEMA FAMILIAR · 105 min

FERDINAND
Ferdinand, una commovedora i divertida comèdia
sobre un toro amb un cor
encara més gran que ell.
A mesura que va creixent i
fent-se fort, el seu temperament no canvia i segueix
sent un toro manso. Un dia,
uns homes venen buscant
el bou més gran, ràpid i
brau ... i Ferdinand és elegit
equivocadament per a les
curses de braus de Madrid.
Després que el confonguin
amb una perillosa bèstia i
el capturin, decideix tornar
amb la seva família, s’uneix
a un equip d’inadaptats amb
els que viurà una gran aventura. Ferdinand ens ensenya
que no pots jutjar un toro
per les banyes.

PREU: 5 €

DIVENDRES 23 DE MARÇ,
, 21.00 h
TEATRE · 65 min

MALA BROMA
DE JORDI CASANOVAS

El 29 de març de 2003 s’inaugurava l’Artesana, el teatre municipal, i ara es compleixen 15 anys de la seva
reobertura! Volem celebrar
l’aniversari amb aquesta
obra escrita per Jordi Casanovas i dirigida per Marc
Angelet, amb Ernest Villegas, Òscar Muñoz i Anna
Sahun.
Dos antics amics es retro-

ben 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 periodista. Els 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

PREU anticipada: 10 €

forta que pugui imaginar a
la seva dona? ES POT FER
BROMA DE TOT?
La broma final és una comèdia negra que posa al
límit els seus personatges. Un retrobament de
dos vells amics serveix per
preguntar-se precisament
sobre aquests límits: els de
l’amistat, el de l’amor... però
sobretot els de l’humor.

PREU taquilla: 12 €

DISSABTE 7 D’ABRIL, 18.00 h
TEATRE MUSICAL FAMILIAR · 50 min

ELS TRES PORQUETS,
EL MUSICAL
DE ROSER CONTRERAS I MANU GUIX
Coneixeu el conte dels tres
porquets? És el conte que
la mare porqueta explica
als seus fillets abans d’anar
a dormir. Un dia, però, els
germans porquets es desperten al mig del bosc i
comencen a trobar-se personatges d’altres contes:

el príncep de la Ventafocs,
la Caputxeta Vermella, la
bruixa de la Blancaneus,
una parella estrafolària que
ven cases prefabricades...
la resta de la història ja la
coneixeu... o potser no? Podran finalment escapolir-se
del terrible llop?

La companyia Dreams Teatre ens porta una versió
nova i diferent, mai abans
vista, dels tres porquets de
sempre, amb text i direcció
de Roser Contreras i música
de Manu Guix.

PREU anticipada: 5 €
PREU taquilla: 8 €

DISSABTE 21 D’ABRIL, 21.00 h
TEATRE · 80 min

IMMORTAL
AMB BRUNO ORO

Estàs preparat per ser
etern?
Què faries si tinguessis tot
el temps del món? TOT el
temps del món.
IMMORTAL és una comèdia dramàtica futurista on
Bruno Oro es desdoblarà
en multitud de personat-

ges que gaudiran, patiran o
s’enfrontaran a la immortalitat.
Què faries si haguessis
d’aguantar el teu sogre fins
la fi dels temps? Què faries
si haguessis de treballar en
aquella feina que no t’agrada 200 anys més? Què faràs

quan els teus propis fills ja
siguin besavis?
El primer solo teatral de
Bruno Oro acompanyat pels
dos millors creadors teatrals de ciència ficció: Marc
Angelet i Alejo Levis.

PREU adult anticipada: 10 €
PREU adult taquilla: 12 €

DIUMENGE 13 DE MAIG, 18.00 h
DANSA -FAMILIAR · 50 min

HIPSTORY
AMB ELS BRODAS BROS

Un espectacle lúdic i alhora
didàctic, que és un recorregut per la història del ball i
la música hip-hop, des de
la dècada de 1960 fins a dia
d’avui. A càrrec d’una de les
companyies de dansa urbana més reconegudes del
país, Brodas Bros.
Un espectacle que combina
explicacions amb coreogra-

PREU adult anticipada: 10 €
PREU infantil anticipada: 8 €

fies i gags humorístics, de
la mà de cinc ballarins i un
músic. Ens mostra què és el
«popping», el «locking» i el
«b-boying», estils diferenciats dins del ball hip-hop.
Així com també ens parla
de la música funk (d’artistes
com James Brown, Cool and
The Gang...), l’«scratch» i el
«beatbox».

Un espectacle que ens narra diverses històries a través de les seves coreografies i que, d’aquesta manera,
ens vol donar a conèixer què
és el llenguatge musical i
fer-nos sentir el món de la
dansa com un mitjà accessible a tothom.

PREU adult taquilla: 12 €
PREU infantil taquilla: 10 €

DIUMENGE 20 DE MAIG, 18.00 h
MÚSICA · 80 min

CONCERT DE PRIMAVERA
AMB LA BANDA I LA CORAL VILA DE FALSET
Un any més el Teatre l’Artesana acollirà el tradicional
Concert de Primavera que
organitza l’Associació Musical Vila de Falset per donar
la benvinguda al bon temps.
La Coral Vila de Falset, diri-

gida per Carlota Papasseit,
i la Banda Musical Vila de
Falset, dirigida per Carles
Capseta, ens interpretaran un repertori musical
vibrant. La Banda tocarà
el pasdoble La Suda, del

mestre Jordi Bonilla i Julià,
l’Obertura Solemne 1812,
de Piotr Illitx Txaikovski, i la
cantata Un viatge de somni,
del compositor Albert Gumí.

PREU soci: 5 €
PREU no soci: 8 €

DIVENDRES 1 DE JUNY, 22.00 h
MÚSICA · 75 min

BLAUMUT EN CONCERT
PRESENTA VINT-I-UN BOTONS
La nova gira Vint-i-un botons ha estat pensada tant
per teatres com per sales,
on el grup porta en directe
una revisió a la seva discografia i cançons del seu últim treball Equilibri, tretze
temes, tots ells de lletres
amb aspiracions poètiques,
marcades per la nostàlgia i
caracteritzades pel clàssic
estil del grup, però amb un
reforç dels sons electrònics.
Un àlbum que arriba en un
moment en què el grup es
consolida com un dels refe-

PREU anticipada: 12 €

rents de la música catalana
actual.
El concert s’estructura en
dues parts que es fusionen, passant d’una primera
molt acústica i íntima, fins a
acabar-lo amb les cançons
més potents de la banda.
Escenogràficament pretén
generar en l’espectador un
ambient com d’estar per
casa que, poc a poc, s’anirà
transformant, desplegant i
escalfant per acabar en un
concert potent on llums i so
acompanyaran els músics i

PREU taquilla: 15 €

públic cap a un final de viatge vibrant.
El reconegut grup Blaumut
ja ha fet més de 230 concerts a Catalunya des de
la seva formació el 2011.
El conjunt de pop-folk està
format per Xavi de la Iglesia (veu i guitarres), Vassil Lambrinov (violí), Oriol
Aymat (violoncel), Manuel
Krapovickas (baix i contrabaix) i Manel Pedrós (bateria, percussions i veus).

DIUMENGE 3 DE JUNY, 18.00 h
CINEMA FAMILIAR · 105 min

PETER RABBIT
Aquesta és l’adaptació cinematogràfica del conegut
conte infantil de la pintora
anglesa Beatrix Potter i ens
explica que Peter Rabbit i
la seva família s’apropien
de la vella finca del senyor
McGregor, on fan festes interminables de fruites i vegetals. Quan un McGregor
més jove i enfadós arriba
per reclamar la seva herència, Peter decideix seguir
amb la festa. Però el jove
McGregor no és només un
enemic temible, sinó que
també s’està enamorant de
Bea, l’artista local i tutora
dels conills. Ara, Peter es
posarà en campanya per
fer fora McGregor en una
guerra en la qual els dos es
voldran quedar tant amb el
jardí, com amb l’afecte de
Bea. La seva rivalitat els
portarà des de l’idíl·lic llac
District fins a Londres, als
passadissos d’una gran botiga de joguines de Harrods
i de tornada a casa. Però al
final, Peter s’adonarà que
les pastanagues i la glòria
no són tan gratificants com
l’amor i la família.

PREU: 5 €

VENDA D’ENTRADES
- La venda d’entrades anticipades es fa a les oficines de l’Ajuntament, en horari d’atenció
al públic. També es poden reservar per telèfon, trucant al 977 83 00 57.
- Les entrades no anticipades es venen a la taquilla del teatre, una hora abans de cada
espectacle o projecció.
Si s’ha de comprar l’entrada a la taquilla, es demana que s’hi arribi amb prou antelació. Per
a més informació es pot consultar el web de l’Ajuntament de Falset www.falset.org, enviar
un correu electrònic a cultura@falset.org o trucar al telèfon 977 83 00 57.
També es poden emplenar els formularis de sol·licitud, que trobaran al vestíbul del teatre,
per a rebre la programació al correu electrònic.

INFORMACIÓ PER A L’ESPECTADOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats al teatre. En el moment de
comprar les entrades, cal que ho comuniquin al personal de la taquilla.
Preu infantil: entre 3 i 14 anys.
L’accés del públic al recinte comença 30 minuts abans de l’hora dels espectacles. Per
evitar molèsties, un cop iniciada l’actuació no es permet accedir al teatre.
Es prega als espectadors que s’assegurin que el seu telèfon mòbil o altres aparells no
emetin senyals acústics que puguin distreure l’atenció del públic i dels artistes.
L’organització es reserva el dret de modificar el programa, sempre que la causa sigui
imputable a raons alienes. Es reserva el dret d’admissió.
No està permès menjar o beure dins el teatre sense autorització expressa. El bar només estarà obert en les sessions de cinema.
El teatre disposa d’elevadors infantils per als espectacles.
El teatre té servei de pàrquing gratuït.

Opina, consulta, comenta, suma-t’hi!

Un teatre obert a tothom! Per a tothom! De tothom!

Plaça del Teatre, s/n – Falset
T. 977 83 00 57 – cultura@falset.org
www.falset.org

Inauguració del Teatre Municipal l’Artesana
Falset, 29 de març de 2003

Organitza:

Col·labora:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

15 ANYS

L’ESPECTACLE

CONTINUA

Imatge portada: Oscar Sánchez

