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a l’Auditori de Castelló
Av. de la Mare de Déu del Lledó, 50



El principi d’incertesa, el de les ciències, ens diu que sempre que 
tractem de mesurar alguna cosa hi haurà un error experimental, 
perquè necessitem un aparell de mesura i aquest aparell mai 
serà  “perfecte”, per tant, se’ns farà impossible conèixer, predir, 
qualsevol fenomen amb total seguretat. Però, i si parlem de 
situacions, d’emocions, quin serà el principi d’incertesa? 

L’Auditori ens obri les seues portes, un dels grans espais que 
tenim a la ciutat per on podrem circular i recórrer les notes 
d’una única història, la història d’Aida Badia. Volem mesurar, 
observar, analitzar… saber si existeix aquell únic dia que ens 
canvia la vida. Hi ha qui creu que és possible fugir del destí, 
d’altres que som fruit de l’atzar, i al final, potser tot està a les 
nostres mans. Què passa si de sobte t’adones que tot allò pel 
que t’has estat preparant no és el que volies?

Un viatge per l’interior de l’Auditori, sonen violins i ens deixem 
portar per la música d’un antic record.  Benvingudes al nostre 
particular Principi d’incertesa, tres peces, un concert i una sola 
història... o potser moltes més.

 I si és l’atzar?

Avui és aquell dia, aquell dia que arribes més prompte i encara no hi ha ningú. És un dia 
important, et pots permetre un cafè abans de començar, o millor un té roig, massa nervis 
amb un cafè, així que per primera vegada, entres a la cafeteria de l’Auditori. I resulta que 
en el moment que seus a la taula veus algú a qui creus conèixer, però no saps de què. I el 
saludes. O t’ha saludat ell? No et pareix curiós? En el temps que dura un cafè el teu món pot 
pegar moltes voltes.

Interpretació: Roman Cerisuelo, Rebeca Izquierdo 
Text i direcció: Sergi Tellols

 I si és el destí?

Avui és aquell dia, aquell dia que arribes a l’hora i estàs preparada per a començar. Entres a 
la sala d’assaig, un últim repàs… Notes una espècie de buit a la panxa, deuen ser els nervis, 
no pot ser res més, respira, escolta la música, relaxa’t... I resulta que en eixe moment, 
a punt per al concert més important de la teua vida, per al que pareix que t’hages estat 
preparant totes les hores imaginables, just en eixe moment d’eixe dia, una dona es creua 
en el teu camí per a qüestionar la vida, la mort i l’efectivitat dels barbitúrics.

Interpretació: Maria José Chabrera, Marta Vicent
Text i direcció: Tània Muñoz
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 I si és el passat?

Avui és aquell dia, aquell dia que no pots més, cinquanta segons i comença el concert. 
Estàs preparada, entra a la Simfònica, ves… I resulta que just en el moment en què menys 
hauries de dubtar, arriba el dubte i ella et diu: Veus? Ja sabia jo que no aguantaries. Conten 
que a Tartini se li va aparèixer en somnis el dimoni i li va tocar la peça més preciosa que 
mai et podràs imaginar, tu creus en el dimoni, Aida? Vint segons i comença el concert. 
Què faràs?

Interpretació: Laia Porcar, Cesca Salazar
Text i direcció: Núria Vizcarro

 Que siga el que vulga

I avui ja no és el dia, avui és tots els dies. Benvingudes al final de la història, que no és més 
que el principi d’una altra. Entreu, seieu cadascuna al seient assignat i escolteu i mireu 
i sobretot balleu. Amb mascareta i tot, amb la distància, encara que només poguérem 
mirar els ulls de qui tenim al costat, ballem, balleu, ballem.

La Banda Incerta: Núria Martí, Juan de Ribera, Panchi Vivó.



  

La Ravalera som: Laia Porcar i Núria Vizcarro.
Col·laboradors: Cristina Aragonés, Empar Capilla, Andrea 
Castillo, Ivan Martí, Carles Porcar, Toni Porcar, Mari Emi Tàpia, 
David Pepiol, Mario Rivas. 
Disseny Gràfic: Sandra Brunori - www.meridianaestudio.com

Agraïments: Des de la Ravalera volem agrair la il·lusió i la 
implicació de cadascuna de les artistes participants, així 
com de totes aquelles còmplices sense les quals la nostra 
Ravalera no hauria pogut habitar tots els racons de l’Auditori: 
a Emili per acompanyar-nos i ajudar-nos sempre; a tot el 
personal, treballadors i treballadores de l’Auditori de Castelló 
que ens han obert el seu espai i ens han facilitat tant la faena 
desinteressadament; a Toni Vizcarro; a l’alumnat de l’Aula de 
Teatre Carles Pons; a totes les persones que han participat, 
amigues i família que ens heu ajudat i animat i a totes les 
persones que, enguany especialment, heu vingut de públic, 
gràcies per acompanyar-nos. 

Salut (més que mai) i teatre! 

                     La Ravalera Teatre

laravalerateatre@gmail.com


