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Sis personatges amb Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) 
coincideixen a la consulta del Doctor Cooper, eminent neuropsi-
quiatra amb l’objectiu de resoldre els seus problemes, però el 
doctor no acaba d’arribar...
Des del màxim respecte per una malaltia  que condiciona molt la 
vida de les persones que la pateixen, us presentem aquesta 
comèdia amb l’única pretensió que passeu una estona 
divertida. Gaudim-ne!

Inestable Ceretana de teatre de Puigcerdà
de Laurent Baffie

TOC*TOC
*transtorn obsessiu compulsiu

  Diumenge 28/01/2018            18:30h

95 min.                 Comèdia



En una comissaria de policia quatre agents intenten resoldre la 
desaparició d’una criatura. No hi ha pistes, ni mòbil i tampoc no 
es demana rescat. Cap explicació lògica: només la presència del 
mal, un mal desconegut i sàdic que sacseja la vida de tots els 
personatges.

Un desafiament a l’espectador que el farà vibrar, sentir i, a més, 
plantejar reptes a la seva intel·ligència i la seva sensibilitat.

Associació Artística Encert de Sabadell
de Jordi Galceran

Carnaval
  Diumenge 04/02/2018            18:30h

90 min.               Thriller

Sis personatges amb Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) 
coincideixen a la consulta del Doctor Cooper, eminent neuropsi-
quiatra amb l’objectiu de resoldre els seus problemes, però el 
doctor no acaba d’arribar...
Des del màxim respecte per una malaltia  que condiciona molt la 
vida de les persones que la pateixen, us presentem aquesta 
comèdia amb l’única pretensió que passeu una estona 
divertida. Gaudim-ne!



Fa més de 40 anys que La casa del llac és la residència d'estiu del 
matrimoni Norman i Ethel Thayer. Ell fa 80 anys i en el transcurs 
dels 5 mesos que la parella passa a la casa, es van produint 
situacions que mostren la manera de ser dels dos protagonistes. I 
els canvis que en elles es fan pels fets que van succeint en aquest 
període: la pèrdua de memòria d'en Norman, les visites de la filla 
amb el seu futur marit Bill i el fill d'aquest Billy, l'estada d’un 
mes del noi a la casa i també la malaltia d'en Norman.

Enric Borràs Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat
Adaptació de l’Estany Daurat d’Ernest Thompson

La casa
del llac

  Diumenge 11/02/2018            18:30h

110 min.                          Comèdia dramàtica+1/2
part

En una comissaria de policia quatre agents intenten resoldre la 
desaparició d’una criatura. No hi ha pistes, ni mòbil i tampoc no 
es demana rescat. Cap explicació lògica: només la presència del 
mal, un mal desconegut i sàdic que sacseja la vida de tots els 
personatges.

Un desafiament a l’espectador que el farà vibrar, sentir i, a més, 
plantejar reptes a la seva intel·ligència i la seva sensibilitat.



2017. Nova York. Campionat mundial d’escacs.
S’enfronten Anatoly Sergiewsky, Rússia, i Frederick Trumper, 
Estats Units. Un duel que reviu antics recels de la guerra freda.  
Set partides decidiran el vencedor. Entremig, l’estratègia i 
l’habilitat d’uns i altres serà clau per conduir als seus oponents a 
l’escac i mat. 

Conspiracions, infidelitats, xantatges... tot si val per assolir la 
corona mundial.

Grup de teatre Filagarsa de Molins de Rei
d’Ermenegild Siñol i Laura Miquel

  Dissabte 17/02/2018                20:30h

95 min.               Musical

Fa més de 40 anys que La casa del llac és la residència d'estiu del 
matrimoni Norman i Ethel Thayer. Ell fa 80 anys i en el transcurs 
dels 5 mesos que la parella passa a la casa, es van produint 
situacions que mostren la manera de ser dels dos protagonistes. I 
els canvis que en elles es fan pels fets que van succeint en aquest 
període: la pèrdua de memòria d'en Norman, les visites de la filla 
amb el seu futur marit Bill i el fill d'aquest Billy, l'estada d’un 
mes del noi a la casa i també la malaltia d'en Norman.



Gespa Teatre de Palamòs
d’Arthur Miller. Traducció de Quim Monzó

Tots eren
fills meus

Tots eren fills meus, és un llarg viatge del dia a la nit de la 
societat americana de postguerra i de l'occidental dels nostres 
dies. La família Keller lluita desesperadament per salvar-se, 
primer com a comunitat o tribu i després per a la supervivència de 
l'individu. Això sí, des de la suposada protecció de la privacitat del 
seu jardí. Privacitat que els veïns tenen la missió d'anar trencant, 
com el tel d'una suposada bossa amniòtica de la qual els 
protagonistes gaudeixen a la part posterior de la seva casa.

  Diumenge 25/02/2018            18:30h

120 min.               Drama



(Obra professional i fora de concurs)
de Jordi Casanovas

Mala
broma

Dos antics amics es retroben després de vint anys. Quan eren joves, 
presentaven plegats un programa radiofònic d'humor. Ara un d'ells 
ja ha triomfat com a humorista però l'altre ha fracassat com a 
periodista. Els dos fan una juguesca al voltant d'un tema que els 
apassiona: els límits de l'humor. Serà capaç el periodista de fer la 
broma més forta que pugui imaginar a la seva dona? 

Es pot fer broma de tot? 
Mala broma, amb Anna Sahun, Ernest Villegas i Òscar Muñoz.

  Diumenge 04/03/2018            18:30h

90 min.               Comèdia

Tots eren fills meus, és un llarg viatge del dia a la nit de la 
societat americana de postguerra i de l'occidental dels nostres 
dies. La família Keller lluita desesperadament per salvar-se, 
primer com a comunitat o tribu i després per a la supervivència de 
l'individu. Això sí, des de la suposada protecció de la privacitat del 
seu jardí. Privacitat que els veïns tenen la missió d'anar trencant, 
com el tel d'una suposada bossa amniòtica de la qual els 
protagonistes gaudeixen a la part posterior de la seva casa.



Grup de teatre Tàndem de Santa Perpètua de Mogoda
de Marta Buchaca

LOSERS

"Losers vol dir perdedors", i la Sandra i en Manel es consideren 
losers: en l'amor, en la feina... en la vida en general. Tot comença en 
una botiga de mòbils, on ell treballa i ella hi entra a donar de baixa 
el mòbil de la seva mare. Allò que havia de ser un tràmit avorrit i 
pesat es converteix en el dia més important de les seves vides.
La Sandra i el Manel estan sols, però volen deixar d'estar-ho. Són 
infeliços, però volen deixar de ser-ho. Ho aconseguiran?
Losers, una comèdia d'amor i mòbils.

  Diumenge 11/03/2018            18:30h

90 min.               Comèdia

Dos antics amics es retroben després de vint anys. Quan eren joves, 
presentaven plegats un programa radiofònic d'humor. Ara un d'ells 
ja ha triomfat com a humorista però l'altre ha fracassat com a 
periodista. Els dos fan una juguesca al voltant d'un tema que els 
apassiona: els límits de l'humor. Serà capaç el periodista de fer la 
broma més forta que pugui imaginar a la seva dona? 

Es pot fer broma de tot? 
Mala broma, amb Anna Sahun, Ernest Villegas i Òscar Muñoz.



6 € Majors de 65 anys i
 menors de 14 anys
7 € General

10 € Entrada anticipada
 
12 € Entrada a taquilla

Preus Preus
obra
profesional

Diumenge 11/03/2018 en finalitzar l’obra,
acte de cloenda de la 27a Mostra de Teatre
Amateur i entrega del Premi Espectador
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"Losers vol dir perdedors", i la Sandra i en Manel es consideren 
losers: en l'amor, en la feina... en la vida en general. Tot comença en 
una botiga de mòbils, on ell treballa i ella hi entra a donar de baixa 
el mòbil de la seva mare. Allò que havia de ser un tràmit avorrit i 
pesat es converteix en el dia més important de les seves vides.
La Sandra i el Manel estan sols, però volen deixar d'estar-ho. Són 
infeliços, però volen deixar de ser-ho. Ho aconseguiran?
Losers, una comèdia d'amor i mòbils.



Amb el suport de: Amb la col·laboració de:

Al teatre del Centre
Passatge de la Rectoria 2

(Plaça de l’Església)

Santa Perpètua de Mogoda
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Segueix-nos a les xarxes socials:          bvaf


