
TEMPS AFEGIT. La Ravalera al Castàlia.

El temps afegit, en termes futbolístics, és aquell temps de més que es 
necessita per resoldre un partit quan els dos equips estan empatats. És 
el temps que es dona a aquells que no n’han tingut prou amb el temps 
reglamentari, que en necessiten un poquet més, que es permeten 
deu minutets més, un altre capítol, un trosset més de xocolata i prou...
Nosaltres ens agafarem eixa estoneta de més per jugar a fer tea-
tre. I ho farem en un lloc especialment pensat per a jugar, un espai 
molt conegut per alguns i completament desconegut per a d’altres.
Què... juguem?

LA RAVALERA SOM: Laia Porcar i Núria Vizcarro.
 www.laravalerateatre.com //Facebook: La Ravalera Teatre

COL•LABORADORS: Cristina Aragonés, Rafa Carbó, Cristina Cordero, 
Jordi Collado, Ivan Martí Vallés, Carles Porcar, Núria Porcar, Mari Emi 
Tapia.

DISSENY GRÀFIC: Marta Flors // www.instagram@akaikiniro 

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 jugar el partit: a Emili per 
acompanyar-nos i ajudar-nos sempre; a Nacho Vilarroig, a tot el perso-
nal, treballadors i treballadores de l’estadi Castàlia i del Club Esportiu 
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’Es-
cola Municipal de Teatre de Castelló; a l’alumnat de l’Aula de Teatre 
Carles Pons; a la Colla el Pixaví; i a tots els participants, amics i família 
que ens heu ajudat i animat.

Salut i teatre!

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

                                                                    
                                                                      

Patrocinen: Col.laboren:



necessite que m’ho digues La Zafirina

DÉU ESTÀ EN LA GESPa Marcostal y cía 

EL FALS NOU La Ravalera

FESTA DE FUNDACIÓ CAVALLO

Text i interpretació: Mafalda Bellido
Direcció: Sergio Serrano
Ajudant de direcció: Alex Monzonís

Tica ha tornat. Demà és el gran dia i Tica ho sap. Demà la seua 
neta trepitjarà per primera volta la gespa del Castàlia i Tica li 
vol fer un regal. Un regal que traspasse l’espai-temps. Un regal 
per sempre. Un regal fins a sempre.

Intèrprets: Borja López Collado i Marcos Luís Hernando
Text i direcció: Marcos Luís Hernando

Un pare i un fill esperen per a fer una prova en un equip 
de futbol infantil. Aprofitem aquesta situació per a fer una 
reflexió sobre la relació entre pares i fills amb el futbol
pel mig. Projeccions, pors, falta d’expectatives, mai es com-
pleix tot el que esperem dels nostres fills i els nostres pares 
deixen de ser eixa visió romàntica de quan érem xiquets. Una 
peça en clau d’humor i ironia que ens convida a preguntar-nos: 
Què esperem dels nostres pares i fills? Ens ajudem a ser feliços?

Intèrprets: Cesca Salazar i Laia Porcar
Text i direcció: Núria Vizcarro

Si ho desitgem amb força ho podrem aconseguir tot, però per 
més que desitges, si no eres bo, no podràs aconseguir res. 
Jugarem com mai... però podrem perdre com sempre. Eixirem 
a guanyar... però si veiem que la cosa no va bé, no passa res 
per deixar-ho córrer.
Quin va ser el dia que ho podies tot? El que no vas arribar res?  

Elies Fuster (bateria)/Pep Ahuir (piano & hammond)
Hugo Mas (saxo, guitarra amb arc i spoken word)  
Alan Welch (trompeta)

Benvingudes i benvinguts a la festa de fundació del Club 
Esportiu Castelló. Avui és 20 de juliol de 1922 i, després de 
molts partits, avui podem dir que tots jugarem a la mateixa 
banda del camp.

CAVALLO és una banda amb un directe contundent, amb 
una posada en escena i un so agressius, d’atmosferes enrari-
des i densitats sonores que no deixa indiferent l’espectador 
i busca descriure, amb l’experimentació sonora, el caràcter 
dens i opressiu de certa urbanitat contemporània. L’experi-
mentació i la tradició s’entrellacen per desenvolupar un so 
personal que ha estat definit com punk-jazz o math-blues.

Horari de funcions:
dijous, divendres i dissabte: 19:00 i 21:00h
diumenge: 18:00 i 20:00h

Aforament limitat. No es permetrà l’entrada una vegada començada l’activitat. 
Es prega puntualitat.


