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La nova temporada teatral de L’Auditori començarà dissabte amb
"El metge de Lampedusa", una obra sobre els refugiats

Dijous 1 de febrer de 2018
Programes| Temporada de teatre, música i dansa gener-maig 2018

El muntatge, interpretat per Xicu Masó, és una adaptació de l’autobiografia
del metge Pietro Bartolo, Llàgrimes de sal

La temporada d’hivern-primavera 2018 de l’Auditori Municipal Miquel Pont
engegarà dissabte, 3 de febrer, a les 20.30 hores, amb l’espectacle El metge de
Lampedusa, una proposta sobre el drama que viuen els refugiats basada en
Llàgrimes de sal, l’autobiografia que el metge Pietro Bartolo va escriure
conjuntament amb la periodista Lida Tilotta.

L’actor Xicu Masó es posa en la pell de Bartolo al capdavant d’un muntatge que
pretén fer entendre als espectadors la urgència de la catàstrofe dels refugiats a partir
de l’experiència d’aquest metge que ha dedicat trenta anys a l’atenció dels centenars
de milers d’emigrants que naveguen fins a l’illa de Lampedusa des de les costes
africanes.

Així, el públic podrà conèixer la vida de Pietro Bartolo, però també la de moltes de
les persones que ell ha curat i ha escoltat des que va posar-se al capdavant dels
serveis sanitaris de Lampedusa. Són històries de misèria, persecució i por que tenen
noms propis. També anècdotes personals que el metge ha viscut en primera persona
i que ha compartit amb els habitants de Lampedusa, fidels sempre a la Llei del Mar,
que obliga a salvar qualsevol persona que s’estigui ofegant; qualsevol persona i en
qualsevol circumstància.

El metge de Lampedusa és una coproducció de Punt Produccions Teatrals SL, el
Teatre Lliure i Temporada Alta, dirigida per Miquel Gòrriz i amb dramatúrgia i
adaptació d’Anna Maria Ricart.

Entrades anticipades al web www.auditoricastellar.cat

En aquesta nova temporada teatral, es pot adquirir un únic abonament per als set
espectacles de teatre i música a un preu de 70 euros. Les entrades individuals per a
cadascun dels espectacles costen 15 euros, tot i que es podran comprar per 12 euros
si es fa de manera anticipada a través del web www.auditoricastellar.cat o al Servei
d’Atenció Ciutadana d’El Mirador. Les persones majors de 65 anys i les menors de
25 anys també es beneficiaran d’aquest descompte. A més, s’ha establert una tarifa
especial per a grups de 10 o més persones, que podran obtenir les entrades a 10
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euros cadascuna.

Tota la informació sobre els espectacles de la temporada hivern-primavera i sobre la
venda d’entrades es pot consultar als webs www.auditoricastellar.cat i
www.castellarvalles.cat/teatreimusica.
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