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Tres generacions de dones viuen a la mateixa casa: la Maria, l’àvia una 
infermera jubilada amb molta empenta, la Marta, la filla que és mare 
soltera i dona que no sap gaudir de la vida i la Berta la néta, adolescent 
de 16 anys. A totes les seves històries s’hi afegeixen les de la Isabel, la 
veïna i el Manel, el pare sense funcions de la Berta. Tots viuen el dia a dia 
sense sospitar que tenen moltes més coses en comú de les que mai no 
havien imaginat. 

Companyia8 de Terrassa
de Rosa Ponsarnau

90 min.               Comèdia

  Diumenge 27/01/2019              18h
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La Beth torna a casa després d'estar ingressada en un psiquiàtric. La seva 
colla li ha preparat una rebuda sorpresa. Durant els dos mesos que ha 
estat en tractament han passat coses i un dels seus amics amaga un 
secret que, quan surt a la llum, afecta la resta i fa sortir els draps bruts 
dels personatges.
Una comèdia amarga, com la vida, sobre l'amistat, la soledat i la 
necessitat d'afecte.

Casal Corpus Grup de Teatre de Barcelona
d’Estel Solé

75 min.               Comèdia

  Diumenge 03/02/2019             18h

Tres generacions de dones viuen a la mateixa casa: la Maria, l’àvia una 
infermera jubilada amb molta empenta, la Marta, la filla que és mare 
soltera i dona que no sap gaudir de la vida i la Berta la néta, adolescent 
de 16 anys. A totes les seves històries s’hi afegeixen les de la Isabel, la 
veïna i el Manel, el pare sense funcions de la Berta. Tots viuen el dia a dia 
sense sospitar que tenen moltes més coses en comú de les que mai no 
havien imaginat. 



La Lídia viu en un barri extrem amb David, un porter de discoteca 
reconvertit en policia antiavalots. La Sandra és una "hipster" i el seu 
company, Nach és un "documentalista social" que té una seriosa 
depressió. Un petit detall enterboleix el retrobament: el David resulta ser 
qui va deixar borni el Nacho amb una bala de goma en una manifestació. 
Quan aquest fet surt a la llum durant el sopar, el Nacho i la Sandra, molt 
afectats, decideixen abandonar la casa dels seus "amics", però els quatre 
han quedat ja profundament i irreversiblement marcats per la revelació.

Nyoca Teatre de l’Ametlla del Vallès
de Marc Crehuet

90 min.             Comèdia dramàtica

  Diumenge 10/02/2019              18h

La Beth torna a casa després d'estar ingressada en un psiquiàtric. La seva 
colla li ha preparat una rebuda sorpresa. Durant els dos mesos que ha 
estat en tractament han passat coses i un dels seus amics amaga un 
secret que, quan surt a la llum, afecta la resta i fa sortir els draps bruts 
dels personatges.
Una comèdia amarga, com la vida, sobre l'amistat, la soledat i la 
necessitat d'afecte.



Ha arribat el dia que els “Cavallets de mar”, el grup infantil de natació, 
comencin a nedar sense bombolla. Aquest moment crucial per als més 
petits de la piscina és el desencadenant perquè surtin a la superfície 
sospites, dubtes i temors.
L’Anna, la directora del club de natació, demana explicacions a en Jordi, 
l’entrenador dels Cavallets, després que alguns pares s’hagin queixat de 
com elnoi ha gestionat la negativa a llançar-se a l’aigua d’un dels nens, 
que no vol fer-ho perquè està espantat. En Jordi assegura que ha actuat 
amb tacte i que no l’ha renyat ni espantat. 

ACR de Fals
Josep Maria Miró Coromina

75 min.               Drama

  Dissabte 16/02/2019             20h

El principi
d'Arquimedes

La Lídia viu en un barri extrem amb David, un porter de discoteca 
reconvertit en policia antiavalots. La Sandra és una "hipster" i el seu 
company, Nach és un "documentalista social" que té una seriosa 
depressió. Un petit detall enterboleix el retrobament: el David resulta ser 
qui va deixar borni el Nacho amb una bala de goma en una manifestació. 
Quan aquest fet surt a la llum durant el sopar, el Nacho i la Sandra, molt 
afectats, decideixen abandonar la casa dels seus "amics", però els quatre 
han quedat ja profundament i irreversiblement marcats per la revelació.



La Guerra dels Balcans. En un centre psiquiàtric perdut en mig la 
muntanya. Una jove doctora hi arriba i s´hi troba una desena de casos tant 
interessants com inofensius. Una nit, un avió de l´ONU hi deixa caure 
contenidors d´ajuda humanitària ..... I això farà canviar la vida dels nostres 
protagonistes.

El coverol de Les Franqueses del Vallès
de Hristo Boitxev

EL CORONEL
OCELL

75 min.               Comèdia

  Diumenge 24/02/2019             18h



Estàs preparat per ser etern?
Què faries si tinguessis tot el temps del món? TOT el temps del món.
IMMORTAL és una comèdia dramàtica futurista on Bruno Oro es desdoblarà 
en multitud de personatges que gaudiran, patiran o s’enfrontaran a la 
immortalitat.
Què faries si haguessis d’aguantar el teu sogre fins la fi dels temps? Què 
faries si haguessis de treballar en aquella feina que no t’agrada 200 anys
més? Què faràs quan els teus propis fills ja siguin  besavis?

(Obra professional i fora de concurs)
amb Bruno Oro. De Marc Angelet i Alejo Levis

  Diumenge 03/03/2019             18h

65 min.              Comèdia dramàtica futurista 

La Guerra dels Balcans. En un centre psiquiàtric perdut en mig la 
muntanya. Una jove doctora hi arriba i s´hi troba una desena de casos tant 
interessants com inofensius. Una nit, un avió de l´ONU hi deixa caure 
contenidors d´ajuda humanitària ..... I això farà canviar la vida dels nostres 
protagonistes.



En Morrofort és un català de soca-rel que té por que els xarnegos 
envaeixin Catalunya. Per més inri la seva filla la Cati està enamorada d’en 
Gúmer, un morenàs que està com un tren però, ai! És xarnego! A més l’ha 
deixat prenyada. Amb l’ajuda d’en Tirèsies que és un corremón que ven de 
tot, és endevinaire, vividor i li volen fer passar bou per bèstia grossa, 
però la jugada no surt bé i tot es complica. En Morrofort està disposat a 
carregar-se tots els xarnegos, però la Paula, la serventa de la casa, 
sembla haver trobat la solució, però és pitjor el remei que la malaltia. En 
un racó hi ha una vella, la Tata-muda que pot ser que tingui la clau de tot 
l’entrellat…

Grup de teatre Tàndem de Santa Perpètua de Mogoda
de Jordi Teixidor

70 min.               Comèdia

LA CEBA
  Diumenge 10/03/2019              18h

Estàs preparat per ser etern?
Què faries si tinguessis tot el temps del món? TOT el temps del món.
IMMORTAL és una comèdia dramàtica futurista on Bruno Oro es desdoblarà 
en multitud de personatges que gaudiran, patiran o s’enfrontaran a la 
immortalitat.
Què faries si haguessis d’aguantar el teu sogre fins la fi dels temps? Què 
faries si haguessis de treballar en aquella feina que no t’agrada 200 anys
més? Què faràs quan els teus propis fills ja siguin  besavis?



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

Preus obra professional
10 € Entrada anticipada
12 € Entrada a guixeta

Diumenge 10/03/2019 en finalitzar l’obra,
acte de cloenda de la 28a Mostra de Teatre
Amateur i entrega del Premi Espectador

Informa’t dels abonaments!Venda anticipada d’entrades per l’obra professional cada 
dia de mostra i els dies 25/02/2019, 27/02/2019 i 01/03/2019 
de 20h a 21h a la  mateixa guixeta teatre del Centre.
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