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La Font de la Pólvora 

 

 

Informació pràctica del TNC: 
 

Sala Tallers 

Del 24/02/2021 al 28/02/2021 

#lanfontdelapólvoraTNC 

 

Horaris: 

 

Funcions escolars:  

— Dimecres a les 10 h  

— Dijous a les 10 h 

— Divendres a les 10 h 

 

Funcions generals: 

— Dissabte a les 19 h 

— Diumenge a les 18 h 

 

 

Durada de l’espectacle: 1 h 30 minuts, sense entreacte  

 

 

Edat recomanada de l’espectacle: a partir de 14 anys 

 

 

Material de premsa disponible a www.tnc.cat/premsa 

 

 

 

Preus: 

 

Preu general  20 € 

Preu Jove (-50% per joves de fins a 35 anys) 10 € 

Preu especial 17,50 € 

Preu escolar 8 € 

 
— Preu Jove: 50% de descompte per a joves de fins a 35 anys, Carnet Jove i aturats excepte El TNC Petit (preu fix de 8 €). 
Imprescindible acreditació. 
— Preu especial: compra abans de l’estrena, dia de l’espectador (dimecres), abonats/ades TNC (entrades fora d’abonament), grups 
(+10 persones), +65 anys, discapacitats (quan la targeta acreditativa identifiqui que necessita acompanyant, l'acompanyant serà 
gratuït) i famílies nombroses, monoparentals i d'acollida. Imprescindible acreditació. 
— Preu escolar: centres educatius en funcions escolars i de públic en general. Cal presentar l’acreditació corresponent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tnc.cat/premsa
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Garanties excepcionals en la compra d’entrades 

Flexibilitat: Pots canviar o anul·lar les teves entrades fins a 2 hores abans de l’inici de la 

representació si sents inseguretat en relació amb la COVID-19. És imprescindible que enviïs un 

correu electrònic a taquilles@tnc.cat per informar-nos-en. Podràs canviar les entrades per un 

altre dia o demanar-ne la devolució. 

 

50% d'aforament: Per adaptar-nos al 50% d'aforament trobaràs una butaca buida a la teva 

dreta, esquerra, davant i darrere. 

Entrades al mòbil i identificades: Per evitar intercanvis de documents en paper, totes les 

entrades seran digitals, porta-les sempre al teu mòbil. Et demanem, si us plau, que no la portis 

impresa. En el moment de la compra et demanarem algunes dades (com per exemple el 

número del DNI, NIE o passaport) per tal de facilitar la identificació si convé. 

 

Accés esglaonat: Aquesta temporada les teves entrades incorporen una franja horària 

recomanada d’accés al Teatre. Abans de venir al Teatre, consulta la franja horària d’accés que 

trobaràs a les teves entrades. 

 

Suspensió d'una funció 

En cas de suspensió d’una funció, el TNC t’ofereix totes les garanties possibles. Veure 

condicions generals de contractació. 

 

Condicions generals de venda 

Venda subjecta a disponibilitat. Veure condicions generals de contractació.  

mailto:taquilles@tnc.cat
https://www.tnc.cat/condicions-generals-contractacio
https://www.tnc.cat/condicions-generals-contractacio
https://www.tnc.cat/condicions-generals-contractacio
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La Font de la Pólvora 

Una obra del dramaturg Llàtzer Garcia en diàleg amb els joves d’un dels barris 
gironins més perjudicats per la desigualtat 

 

El barri de Font de la Pólvora rep aquest nom perquè està situat al peu de l’antic polvorí, 
i les aigües de la font sempre han tingut un gust lleugerament picant. El trobes passat el 
cementiri i enfilant la muntanya. Aquest barri no surt mai a cap postal gironina, només a 
les notícies, de tant en tant. 

 

Allà, als anys setanta, es va construir una urbanització tancada per encabir bona part de 
la immigració més desafavorida. No va trigar a carregar l’estigmatització de la 
delinqüència i del tràfic d’estupefaents. Amb la crisi econòmica tot es va agreujar i el 
barri ha vist com augmentaven les dificultats per encaixar amb la ciutat actual. 

 

Quin futur (i present) espera als joves de Font de la Pólvora? 
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LA FONT DE LA PÓLVORA, de Llàtzer Garcia 

 

Direcció     Llàtzer Garcia 

Escenografia i il·luminació   Paula Miranda   

Vestuari     Laura García Martos 

Espai sonor     Joan Soler 

Recerca i documentació   Maria Casellas i Llàtzer Garcia 

Responsable de moviment  Maria Salarich  

Ajudant de direcció                                             Roger Torns    

 

Amb  Moha Amazian  

Cristina Arenas  

Esmeralda Colette  

Biel Montoro  

Pau Vinyals 

 

Agraïments     Ana Gas 

La Virgueria 

Associació AASS, Associació juvenil Ketanipé i 

totes les persones amb les quals hem pogut 

conversar i han ajudat a fer possible aquest 

projecte 

 

Equips tècnics i de gestió del TNC  

 

Producció      Teatre Nacional de Catalunya i  

el programa Art for Change de la Fundació “la 

Caixa”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicacions Arola Editors i TNC 
La Font de la Pólvora, de Llàtzer Garcia (En venda a les taquilles del TNC i a www.tnc.cat)  
 
Llibre a 3 € (En venda al vestíbul mentre l’espectacle estigui en cartell) 
Club de lectura Llegir el teatre 
TNC i Biblioteques públiques de Catalunya 
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La Font de la Pólvora, segons Llàtzer Garcia 

 

En Pedro ha entrat al reformatori i allà el col·loquen en una granja perquè aprengui l’ofici. 
Mentre els altres nois treballen, ell està assegut sense fer res. S’acosta a una galleda 
plena d’ous, n’agafa un, el forada amb un clau, tasta el que hi ha al seu interior, no li 
agrada i el llança contra la pantalla. La pantalla queda tota esquitxada i veiem com la 
clara d’ou va regalimant mentre l’acció continua. Aquest gest violent contra l’objectiu de 
la càmera que apareix a la pel·lícula Los olvidados, de Luis Buñuel, m’ha acompanyat 
durant tot el procés d’escriptura i muntatge d’aquest text/reportatge que és La font de la 
pólvora. Més com a imatge impulsiva que no pas reflexiva.  

La Font de la Pólvora és una obra teatral que parla d’un barri de la ciutat de Girona. 
Durant un bon temps he estat conversant –amb l’ajuda de la Maria Casellas– amb gent 
vinculada al barri; ens hi hem anat aproximant, tot escoltant els diferents punts de vista, 
amb una atenció especial als joves que hi viuen. No sabia quina forma tindria el text, 
però sí que sabia que a partir d’aquestes converses, i de totes les dificultats per 
aconseguir-les, s’anirien creant escenes de ficció, però molt probables. Que tota la ficció 
que veiés l’espectador expliqués una realitat.   

He procurat que totes les veus hi fossin representades, que hi apareguessin tots els 
punts de vista. Però, de bon principi, aquests punts de vista sempre han estat 
condicionats per la problemàtica que els veïns estan patint actualment –un «actualment» 
que ja fa sis anys que dura: els talls de llum repetits de manera sistemàtica. De la 
mateixa manera que l’absència de llum ocupava bona part de les converses, hem 
procurat que també ocupi bona part de la representació. O és que una cosa tan concreta 
com aquesta no és la millor manera per parlar de les dificultats d’encaix d’aquest barri 
dins la ciutat de Girona?  

Durant els assajos hem anat descobrint què hi ha darrere de les paraules i les escenes 
d’aquesta obra que ha estat escrita impulsivament i que s’ha deixat contaminar per tot 
el que es trobava pel camí, pandèmia inclosa. Com a bon gironí, mai no havia posat els 
peus a Font de la pólvora. Mai no m’hi havia aproximat. Haver traspassat aquesta 
frontera invisible i, amb tot el fantàstic equip artístic, poder aproximar-vos aquestes veus, 
dona sentit a aixecar aquest relat fet de molts relats.  

 

Llàtzer Garcia 

Autor i director  
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