Imatge promocional de l'espectacle.
Diumenge 3 de març
Teatre

"La noia de la làmpada". Nou horari i lloc!
Flyhard Produccions / Sala Flyhard i Vania Produccions
L’Alba està a punt d’acomplir el seu somni i fer-se un nom dins del món laboral. Està a punt d’aconseguir
l’oportunitat per la qual ha treballat tants anys... És molt fàcil, ho té a tocar i ella està preparada.
L’Alba es queda embarassada. I això, sense voler, ho canvia tot.
Sempre ens han dit que quan siguem pares serà la millor experiència de la nostra vida, on viurem una plenitud
envejable i una felicitat absoluta. Milers d’eslògans es poden veure per tot arreu, exaltant aquesta etapa de la
vida… Però què passaria si aquest embaràs vingués quan estàs a punt d’acomplir el teu somni vital i la decisió
de tenir aquest fill pogués trencar tota la teva ambició laboral en un futur? S’afrontaria aquesta etapa amb la
mateixa felicitat? Podries arribar a culpar el teu fill de no haver sigut allò que volies ser?
La noia de la làmpada és una obra que dona veu a aquelles dones que viuen la maternitat i l’embaràs amb pors,
dubtes, ràbia, culpabilitat i a vegades, fins i tot, amb una tristesa absoluta.
Un cop finalitzi la representació teatral, tindrà lloc al mateix Auditori una postfunció que consistirà en una xerrada
debat conduïda per la castellarenca Montse Gatell i que comptarà amb la participació de la directora i dramaturga
Marta Aran, així com de les actrius Lara Díaz, Andrea Portella i Marta Vila i l’actor Oriol Casals.
Text i direcció
Marta Aran
Repartiment
Oriol Casals
Lara Díaz
Andrea Portella
Marta Vila
Espai escènic
Laura Clos (Closca)
Sergi Corbera
Vestuari
Adriana Parra
Espai sonor i disseny d’il·luminació
Xavi Gardés

Producció executiva
Sergio Matamala
Clara Cols
Roser Blanch
Durada aprox.
85 min
CRÍTIQUES
“Aran resol amb solvència una peça que parla de l’èxit laboral de la dona versus la maternitat o el gairebé
obligatori desig de ser mare, imposat per la societat. Un text ben construït, amb un bon ritme i uns personatges
complexos.”
Sílvia Navarro (Butxaca)
“És un treball que apunta maneres, amb una interpretació molt realista i pròxima, que genera empaties i
antipaties.”
Jordi Bordes (Recomana.cat)

Teaser de LA NOIA DE LA LÀMPADA from FLYHARD TV on Vimeo.
Compra d’entrades i abonaments:

Horari | 19:30
Preu | 15 €; 12 € menors 25 anys, majors 65 anys o per compra anticipada a través www.auditoricastellar.cat. 10
€/entrada a partir de 10 entrades.
Destinataris | Públic general
Organitza | Ajuntament
Programa | Dia Internacional de les Dones 2019 i temporada de teatre i música gener-maig 2019

Auditori Miquel Pont
Pl. del Mercat, s/n
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