Museu, del terme grec museion, neix com a temple i lloc dedicat a les muses,
a les divinitats inspiradores de la musica i l’art, nou muses, totes elles filles de
Mnemòsine, deessa de la memòria.
Amb la Ravalera al Museu buscarem a totes eixes muses amagades pels
racons del Museu de Belles Arts de Castelló, perquè ens acompanyen a pegar
una volteta, que ens facen viure històries d’altres temps o que ens canten a
l’orella alguna cançó que no coneixem.
En esta edició us proposem endinsar-vos en el Museu de Belles Arts, un espai
conegut per tothom, però que amaga llocs que potser no heu xafat mai...
La Ravalera som Laia Porcar i Núria Vizcarro
Col·laboradors Cristina Aragonés, Ivan Martí Vallés, Carles Porcar,
Núria Porcar, Mario Rivas, Mari Emi Tapia, Àlex Tejedor
Disseny gràfic www.martanegre.com
Agraïments
Des de la Ravalera volem agrair la il·lusió i la implicació de cadascun dels
artistes participants, així com de tots aquells còmplices sense els quals la
nostra Ravalera no hauria pogut habitar tots els racons del museu: a Emili
per acompanyar-nos i ajudar-nos sempre; a tot el personal, treballadors i
treballadores del Museu de Belles Arts de Castelló que ens han obert el seu
espai i ens han facilitat tant la faena desinteressadament; a Antoni Porcar i Toni
Vizcarro; a l’alumnat de l’Escola Municipal de Teatre de Castelló; a l’alumnat
de l’Aula de Teatre Carles Pons; a la Colla el Pixaví; i a totes les persones que
han participat, amigues i família que ens heu ajudat i animat.
Salut i teatre!

Col·laboren

Patrocinen

www.laravalerateatre.com

La Ravalera Teatre

LA RAVALERA
AL MUSEU

BIOGRAFIA APÒCRIFA DE L’ESCRIPTOR
JOAN PERUCHO
Teatro del Contrahecho

Text i direcció: Javier Sahuquillo
Intèrprets: Pilu Fontán i Alberto Baño
Qui és Joan Perucho? Es pregunta ell, mentre mira per la finestra de la
seua biblioteca. Mira i pensa que tal volta ell s’haja enganyat de temps,
que no tenia per què viure una guerra, una postguerra, la prohibició
d’escriure en la seua llengua... Mira la seua xicoteta biblioteca, però a
ell li sembla que és gegant, que està en aquella biblioteca intemporal
que va descriure Jorge Luis Borges i això li dona forces per al seu quefer
quotidià, anar al jutjat a contemplar el més nefast dels realismes: la
misèria ibèrica.

EL TREBALL US FARÀ LLIURES

LA SALA DE LES ABSÈNCIES
La Ravalera Teatre

Text i direcció: Núria Vizcarro
Intèrprets: Laia Porcar i Panchi Vivó/ Toni Porcar
Benvinguts i benvingudes a la Sala de les Absències. Després de
l’èxit de la Col·lecció de la Soledat Buscada i de l’Exposició Nacional
del Perdó Necessari, farà un temps que inauguràrem la Sala de les
Absències Voluntàries i Involuntàries. En esta sala hi ha tot allò que
algunes persones han oblidat i també tot el que han volgut oblidar.

CONCERT
Roger Benet

El Gatopardo

Text i direcció: Sergio Serrano
Intèrprets: Arianne Algarra i Marcos Sproston
Ajudants de direcció: Jorge Valle i Alejandro Monzonís
Un laberint. Corredors. Habitacions. Barracons. Silenci. De fons, el so
de la nit. Portes, portes i portes. Totes tancades. N’hi ha una de gran,
amb llums i un rètol. Una porta per la qual marxaré per a sempre.

Horari de funcions
Dijous, divendres i dissabte: 19 i 21 h
Diumenge 18 i 20 h
Aforament limitat. No es permetrà l’entrada una vegada
començada l’activitat. Es prega puntualitat

Roger Benet és el “cognom” artístic de l’alter ego en format cantautor
del músic i artista tarragoní Roger Conesa. Des de fa 16 anys, aprofita
aquest personatge per barrejar a escena els llenguatges en els quals se
sent més còmode: la música, la paraula, el teatre, l’art sonor i les arts
visuals, i els combina amalgàmicament per crear peces multidisciplinars
sorprenents.
Per a La Ravalera al Museu, ha preparat un micro macro concert que
recorrerà cançons de tots els espectacles que ha fet i que, com li agrada
descriure amb oxímorons, ressonarà silenciosament durant una reduïda
immensitat!

Vols que ta casa siga un espai de la propera Fira de La Ravalera?
Posa’t en contacte amb nosaltres! laravalerateatre@gmail.com

