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Diumenge 5 de febrer - 18:00 h

MENTIDERS
d’Anthony Neilson

Grup de teatre
ATREZZO - Cric Crac Teatre
VILLAFRANCA DEL PENEDÈS
Dos policies (Bobbies) es troben en la situació d’haver de comunicar una mala
notícia a un matrimoni d’avançada edat la Nit de Nadal. No s’hi veuen en cor del
tot per no fer-los mal. Mentint, i sense saber com, la situació se’ls escampa de les
mans i, tot plegat, es converteix en un seguit d’embolics i malentesos.

Diumenge 12 de febrer - 18:00 h

LES DONES SÀVIES
de Molière

ESPARDENYA TEATRE
CALLDETENES
A París, a finals del segle XVII, l’afany excessiu de saviesa i cultura de part
d’una família benestant portarà problemes a l’hora de decidir sobre el
matrimoni d’Enriqueta, la petita de dues germanes, que es debat entre un
jove honrat i un savi amb intencions no gaire clares.

Diumenge 19 de febrer - 18:00 h

INTERÈS VARIABLE
de Carles de la Rosa

Cia. PASSEN COSES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
L’Adam i l’Eva són una parella de joves feliçment casats que viuen en un pis
amb una hipoteca signada en el moment més àlgid de la bombolla immobiliària.
Els greus problemes pels que passen els obliguen a prendre mesures
desesperades, com ara compartir pis amb dos estranys: l’Àngel i la Lilith.

Diumenge 26 de febrer - 18:00 h

ALMENYS
NO ÉS NADAL
de Carles Alberola

Agrupació Teatral BENET ESCRIBA
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Dues dones grans, que fa anys que comparteixen habitació en una residència, viuen
les seves vides amb absoluta normalitat i amb l’amargura de saber-se inútils per
als altres. L’aparició d’una jove assistenta farà que les dues dones afrontin les
seves existències en un procés de desemmascarament i de confessions. Una reflexió
amb grans dosis d’humor i de tendresa sobre el que anomenem tercera edat.

Diumenge 4 de març - 18:00 h

CARINYO,
TENIM CONVIDATS!!
de Marc Camoletti

KIUT TEATRE
TERRASSA
L’Antoni vol passar el cap de setmana amb la seva amant a la casa de camp, confiant
que la seva dona és fora. Els plans se li capgiren quan el padrí de noces del
matrimoni, i alhora amant de la dona de l’Antoni, es presenta a la casa per sorpresa.
Tots quatre hauran de dissimular les relacions que mantenen, en una situació tensa
i complicada de la qual hauran de mirar de sortir-se’n de la millor manera possible.

+ INFO> http://www.tacam.cat
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Diumenge 11 de març - 18:00 h

ENTRE DONES
de Santiago Montcada

Grup de Teatre TONA’78 TALIA
TONA
Cinc dones de mitjana edat es tornen a trobar 25 anys després de compartir amistat
i infortunis a l’internat. El que comença com un sopar nostàlgic d’antigues
alumnes es complica quan surten a la superfície malentesos passats i presents.

Diumenge 18 de març - 18:00 h

LA TIENDA
DE LOS SUICIDAS
de Jean Taulé Ad. Matilde Albert

Grup de Teatre CINÉTIKA
MUTXAMEL (Alacant)
La vida d’una família, que regenta un negoci dedicat a la venda de productes per
suïcides, que estan orgullosos del seu treball i de la seva reconeguda eficàcia, es
veu alterada per la vinguda d’un nou fill: un nen alegre i entusiasmat pel riure.

Diumenge 25 de març - 18:00 h

LA RAMBLA DE
LES FLORISTES
de Josep M. de Segarra

TEATRE PELS DESCOSITS
SANT ANDREU (BCN)
L’Antònia, la florista de la Rambla, ha vist passar per la seva parada de flors totes
les històries i totes les facetes de la vida de la Barcelona de principis del segle
passat, quan els senyors eren senyors i duien bastó i barret de copa.

Diumenge 1 d’abril - 18:00 h

ENS TROBEM…
A L’APARTAMENT
de Francesc Parcerises

Grup de Teatre ACR
FALS
En un apartament de la costa, quan no està llogat, s’hi troben esporàdicament el
marit de la mestressa i l’encarregada de tenir-ne cura. La mestressa sospita que
es troben allà. Un seguit de coincidències, fan que aquella nit es trobin a l’apartament
fins a deu persones, generant tot tipus d’embolics i situacions còmiques.

Diumenge 15 d’abril - 18:00 h

DEBAT DE
FUSTA I GUIX
de Jesús Montcada

PIERROT TEATRE
CENTELLES
Ens trobem dins d’una església just quan es produeix la revolta militar del
18 de juliol de 1936. Uns protagonistes molt especials d’aquell temple
decideixen fer una reunió d’urgència per valorar-ne la situació.
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