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SINOPSI

«Refugi» és un espectacle però també

és una experiència que va més enllà del

teatre. És la història de les persones que

han hagut de fugir, de les que ja no

tenen lloc, de totes aquelles que ocupen

les fronteres d’una Europa que ja no les

vol i també la història d'aquelles que en

èpoques passades vam ser nosaltres.  

LA COMPANYIA

La Ravalera és una companyia de teatre de Castelló que ofereix espectacles en espais no

convencionals, amb un tractament de l'espectador i de l'espectacle molt especial. La seua

investigació es basa en un tipus de dramatúrgia i posada en escena on l'espai i l'atzar

juguen un paper molt important i on combinen les històries més locals amb la dramatúrgia

contemporània per poder arribar a tot tipus de públic. 



MÉS SOBRE L’ESPECTACLE

Les guerres continuen. És millor no estar sol. Acudiu al refugi. 

Aquest espectacle vol ser un espai per compartir i també un espai per reflexionar sobre un

conflicte que ve de lluny, els refugiats. 

Refugi ens explica la història de supervivència dins un món hostil. En un món imaginari on

hi ha una guerra, el públic arribarà a les portes del refugi: so de tren, fum, s’obren les 

portes i els actors i actrius esperen la seua arribada.

Estem en guerra, però inclús en les situacions més difícils sempre hi ha un lloc on pots 

anar. Al refugi hi ha habitants, persones que t’ajudaran a saber com funcionen les coses 

allà dins, cinc actors i actrius que esperaran el públic per acollir-lo, cuidar-lo i explicar-li les

normes d’aquest espai. El públic  passarà a formar part d’aquest refugi i viurà l’experiència

en primera persona, i mentre s’habituen a la vida en aquest refugi, aniran escoltant els 

relats i les diferents històries dels habitants més antics del refugi. 
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