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Aquí no paga ni Déu!, és una divertida comèdia política escrita per Dario 
Fo durant la crisi econòmica del 1973, que als nostres dies se’ns revela 
rabiosament actual. En aquest context, les dones d’un barri obrer de 
Milà decideixen practicar la desobediència civil i rebel·lar-se contra el 
sistema, robant menjar per la puja de preus incontrolada. A partir d’aquí, 
els personatges es van inserint en una trama delirant i divertida, on els 
equívocs se succeeixen ininterrompudament.

de Dario Fo
Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà

AQUÍ NO
 PAGA NI DÉU

Diumenge 26/01/2020 · 18h
Comèdia · 95 min.



Una nit de dissabte, després d'una festa, en George i la Marta conviden 
una parella més jove a fer l'última copa a casa seva. 
Durant la vetllada, tots quatre fan broma, beuen, criden, s'enfaden, 
s'humilien... i juguen. Uns jocs horribles que acabaran destapant les 
misèries més doloroses de cadascun d'ells.

Creació pròpia
Qollunaka Grup de teatre de Terrassa

L’ÚLTIM JOC
      DE LA NIT

Diumenge 02/02/2020 · 18h
Drama · 100 min.

Aquí no paga ni Déu!, és una divertida comèdia política escrita per Dario 
Fo durant la crisi econòmica del 1973, que als nostres dies se’ns revela 
rabiosament actual. En aquest context, les dones d’un barri obrer de 
Milà decideixen practicar la desobediència civil i rebel·lar-se contra el 
sistema, robant menjar per la puja de preus incontrolada. A partir d’aquí, 
els personatges es van inserint en una trama delirant i divertida, on els 
equívocs se succeeixen ininterrompudament.



Passin i vegin... entrin dins del fascinant món d’en Phineas Barnum. Un 
home que va voler mostrar que la vida mateixa pot ser l’espectacle més 
emocionant de tots.
L’obra està basada en la llegenda i les ambicions d’un dels empresaris 
més carismàtics de la cultura popular nord-americana. El precursor del 
show business i del circ com l’espectacle més gran del món.
Aquesta història ens parla dels somnis i ens fa creure que tot el que
puguis imaginar és possible. Que tots, sense importar com d’invisibles
siguem, als ulls del món, tenim una formidable història digna d’un
espectacle de categoria mundial.

d’Ermenegild Siñol
Grup de teatre Filagarsa de Molins de Rei

EL GRAN
      SOMNI

Diumenge 09/02/2020 · 18h
Musical · 105 min.

Una nit de dissabte, després d'una festa, en George i la Marta conviden 
una parella més jove a fer l'última copa a casa seva. 
Durant la vetllada, tots quatre fan broma, beuen, criden, s'enfaden, 
s'humilien... i juguen. Uns jocs horribles que acabaran destapant les 
misèries més doloroses de cadascun d'ells.



Rumors de Neil Simon es va estrenar per primer cop el 22 de setembre 
de 1988 a San Diego. A causa del gran èxit inicial aquell mateix any  ja 
saltava a Broadway.
Comèdia esbojarrada i plena de situacions límit, ens mostrarà les 
peripècies per les quals hauran que passar quatre parelles que 
assisteixen a una festa d’aniversari de bodes, aparentment normal, en 
una elegant zona de Nova York.
Tot el glamur inicial, que se suposa que acompanya sempre la gent de 
classe alta, s'anirà transformant en un "¡Sálvese quien pueda!" en el 
transcurs de tota l'obra. 

de Neil Simon. Adaptació teatral de Sergi Belbel
Agrupació teatral del Casal de Calaf

RUMORS

Dissabte 15/02/2020 · 21h
Comèdia · 120 min. + entreacte

Passin i vegin... entrin dins del fascinant món d’en Phineas Barnum. Un 
home que va voler mostrar que la vida mateixa pot ser l’espectacle més 
emocionant de tots.
L’obra està basada en la llegenda i les ambicions d’un dels empresaris 
més carismàtics de la cultura popular nord-americana. El precursor del 
show business i del circ com l’espectacle més gran del món.
Aquesta història ens parla dels somnis i ens fa creure que tot el que
puguis imaginar és possible. Que tots, sense importar com d’invisibles
siguem, als ulls del món, tenim una formidable història digna d’un
espectacle de categoria mundial.



Comunicar una mala notícia no és fàcil... i menys encara si és la nit de 
Nadal.
Aquesta és la missió dels policies Gobble i Blunt que, sense voler-ho, es 
trobaran amb un seguit d’impediments que ho faran francament difícil.
Adaptació de Guspira Teatre de la comèdia d’Anthony Neilson, 
Mentiders. Una obra delirant, que ens demostra que si alguna cosa es 
pot complicar... es complicarà!

d’Anthony Neilson
Guspira Teatre de Cassà de la Selva

MENTIDERS

Diumenge 23/02/2020 · 18h
Comèdia · 90 min.



En Toni i la Júlia són germans. Ell és de tirar pel dret i ella és incapaç de 
prendre decisions. Quan el veterinari aconsella en Toni d'eutanasiar la 
seva gossa Rita, la seva seguretat personal s’esvaeix. La Júlia, en canvi, 
té molt clar quina és la decisió que s’ha de prendre. Però quan en Toni 
planteja el mateix respecte a la mare, les decisions dels germans 
esclaten a la família.
Una obra sobre la família, sobre els germans, sobre el vincle materno-fi-
lial i també és una obra sobre la incapacitat d’acceptar la mort. Una 
tragicomèdia que parla de la dificultat de “deixar anar” les persones que 
estimem, que ens planteja què és viure amb dignitat i explora la legitimi-
tat que tenim a l'hora de decidir sobre la mort dels altres.

de Marta Buchaca
(Obra professional i fora de concurs)

RITA

Diumenge 01/03/2020 · 18h
Tragicòmedia · 80 min.

Comunicar una mala notícia no és fàcil... i menys encara si és la nit de 
Nadal.
Aquesta és la missió dels policies Gobble i Blunt que, sense voler-ho, es 
trobaran amb un seguit d’impediments que ho faran francament difícil.
Adaptació de Guspira Teatre de la comèdia d’Anthony Neilson, 
Mentiders. Una obra delirant, que ens demostra que si alguna cosa es 
pot complicar... es complicarà!



Un desconegut mata a Alícia Vallès a casa seva, després busca uns 
robins ocults molt valuosos sense èxit.
La casa roman buida durant anys, fins que una parella acabada de casar, 
Robert Pellicer i Laura Miró decideixen mudar-s'hi. Al cap de poc, ella 
comença a notar petits fenòmens a la casa, com sorolls o canvis en la 
il·luminació, ell no li fa cas i li diu que són imaginacions seves. Aquesta 
situació porta a Laura a l'angoixa i a la por. 
Güell, un exdetectiu que va estar treballant en el cas de l'assassinat de 
l'Alícia Vallès, i que viu al mateix barri, en assabentar-se de la situació 
comença a investigar i a sospitar de Robert Pellicer, arribant a una 
sorprenent conclusió.

de Patrick Hamilton
Grup de teatre Tàndem de Santa Perpètua de Mogoda

ANGOIXA

Diumenge 08/03/2020 · 18h
Thriller · 90 min.

En Toni i la Júlia són germans. Ell és de tirar pel dret i ella és incapaç de 
prendre decisions. Quan el veterinari aconsella en Toni d'eutanasiar la 
seva gossa Rita, la seva seguretat personal s’esvaeix. La Júlia, en canvi, 
té molt clar quina és la decisió que s’ha de prendre. Però quan en Toni 
planteja el mateix respecte a la mare, les decisions dels germans 
esclaten a la família.
Una obra sobre la família, sobre els germans, sobre el vincle materno-fi-
lial i també és una obra sobre la incapacitat d’acceptar la mort. Una 
tragicomèdia que parla de la dificultat de “deixar anar” les persones que 
estimem, que ens planteja què és viure amb dignitat i explora la legitimi-
tat que tenim a l'hora de decidir sobre la mort dels altres.



Preus

6€ - Majors de 65 anys i menors de 14 anys
8€ - General

Preus obra professional

8€ - Entrada anticipada*
10€ - Entrada a guixeta

*Venda anticipada d’entrades per l’obra professional cada dia de mostra i els dies 
25/02/2020 i 27/02/2020 de 20h a 21h a la mateixa guixeta del teatre del Centre.

Informa’t dels abonaments!

           Diumenge 08/03/2020 en finalitzar l’obra, acte de cloenda de la
           29a Mostra de Teatre Amateur i entrega del Premi Espectador



#mostrateatreSPM
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Col·laboren:Amb el suport de: 
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Passatge de la Rectoria 2 (Plaça de l’Església)

AL TEATRE DEL CENTRE


