
NOMÉS UNA VEGADA

La violència pot estar justificada? Si és que només ha estat una 
vegada...

Un espectacle que parla de com les relacions de poder regeixen els 
nostres afectes i adverteix sobre els riscos de convertir la violència en 
part de la nostra vida quotidiana. Una obra que ens interroga sobra la 
responsabilitat d’una educació patriarcal que considera la força un 
atribut masculí i la feblesa un tret de les dones.

Autor: Marta Buchaca

ACR de Fals - Fals

Preu de l’entrada:
- General 12€
- Socis, estudiants, jubilats i 
socis d’Omnium 10€
- Descomptes per grups

CTRA/ Moncada cantonada
Av. del Vallés - Terrassa

EN LÍNIA

L’Eva i l’Alfons conviden als seus amics a sopar a casa seva per gaudir i 
observar l'eclipsi lunar o, millor dit, la lluna de sang que tindrà lloc 
aquella nit. Tothom arriba acompanyat i estan intrigats i expectants per 
conèixer la nova parella d’en Pep, però la sorpresa salta quan aquest es 
presenta sol a casa dels amfitrions. 

Per evitar que el sopar sigui un avorriment, la Blanca, la parella de l’Edu, 
proposa jugar a un joc: deixar tots els telèfons mòbils sobre de la taula, 
i hauran de llegir tots els missatges i trucades que vagin arribant durant 
el sopar. Serà aquí quan es descobriran alguns secrets que, fins ara, 
semblaven estar ocults.

Autor: Marc Busom

Teatre Bell-Lloc - Sant Pere de Ribes

PREMI CIUTAT DE TERRASSA

LES REGLES DEL JOC

Què és normal? On és el límit entre la sana experimentació i l'obsessió? 
Qui el marca? Tu? Un jutge? En quin moment la lògica recerca del plaer 
es transformen en una necessitat neumàtica? Qui és que fixa l'escala, el 
sistema de mesura? Amb quin dret?

 Si acceptéssim les persones tal com són hi hauria menys problemes...

*Fora de concurs

Autor: Adaptació pròpia d'un text de Jordi Galceran

PAM Teatre - Terrassa

ADOLESCER 2055

Adolescer 2055, narra les 48 hores durant les quals 6 adolescents viuen 
un particular procés de selecció per ser adoptats per una família. És una 
obra de comèdia negra, cruel. Amb molt humor.

És una mirada àcida sobre el món on vivim i potser sobre el que ens 
tocarà viure. Una representació que se’n riu de les coses que més ens 
importen: la família, l’amistat, l’amor, la joventut o la solidaritat. També 
ens convida a reflexionar sobre el que som, el que vam ser i el que 
serem.

Autor: Roberto Santiago

Deixalles 81 - Sant Feliu de Codines
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ACTE DE CLOENDA

VEREDICTE DEL JURAT I LLIURAMENT DE PREMIS

UN DISSABTE DE JULIOL

DANSA D'AGOST

En un poble del comtat de Donegal (Irlanda) viuen les cinc germanes 
Mundy, totes solteres, i en Michael, el fill de 7 anys d’una de les 
germanes.

“Quan miro enrere, cap a aquell estiu de 1936, em tornen diferents 
menes de records. Reveig la cuina, bategant amb el ritme de les danses 
irlandeses que emetien per a tots nosaltres des de Dublín, i la mare i les 
seves germanes que de sobte s’agafaven les mans i ballaven una dansa 
espontània, rient i xisclant com nenes excitades, alhora veig aquella 
figura desemparada del pare Jack arrossegant-se de cambra en 
cambra. El meu pare (Gerry) va marxar cap a Espanya, el darrer que vaig 
veure d’ell fou com dansava camí avall, balancejant el bastó. Quan va 
arribar a la carretera es va aturar, es va tombar i amb les mans va llençar 
una dotzena de petons teatrals cap on érem la mare i jo.” (Michael) 

Autor: Brian Friel

Grup Enric Borràs del Centre Parroquial
de Sant Feliu de Llobregat - Sant Feliu de Llobregat

NEBRASKA

Tom Martin, un pres acusat d’haver segrestat i assassinat cent sis 
persones en un teatre després d’una funció escolar, espera al corredor 
de la mort d’una presó de l’estat de Nebraska ser executat a la cadira 
elèctrica. Ell reitera que és innocent, però moltes proves l’incriminen. És 
culpable? És innocent? Mike, un funcionari que tracta els presos amb 
gran dignitat malgrat defugir qualsevol implicació emocional amb ells, i 
Natalie, una psicòloga molt professional fermament partidària de la 
pena de mort, seran les úniques persones amb qui Tom Martin 
compartirà anys de rutina i espera al corredor de la mort. 

Un home innocent és a punt de morir a la cadira elèctrica? Tom Martin 
és una bèstia que realment mereix la pena de mort pel que va fer? 
Plantejada com una successió de flash-backs, “Nebraska” explica una 
història humana i qüestiona la vigència o no de la pena de mort.

Autor: Jordi Portals i Casanova

Carles Canet Produccions - Granollers

MAIG

9
A les 18h

Des de 1986 

Tel: 93 733 25 04 
moga@portalmoga.com 
www.portalmoga.com 

609 361 415
rellotgeria@esterllena.cat

Rellotgeriallena
www.esterllena.cat

ESCAC I MAT

Es la història de dos perdedors: Richard Collins, un escriptor d’èxit, 
masclista i egocèntric, que viu en un mon que ell mateix s’ha creat a la 
seva conveniència, i Sandro Fazzi, un perruquer que viu per sobre les 
seves possibilitats i que comet l’error d’entrar a la vida d’en Richard 
Collins i acceptar les seves regles del joc. 

Tots dos juguen una partida d’escacs on ningú guanya...

Aquesta obra és un joc, un joc diabòlic, on ningú mesura i valora de 
forma adequada l’adversari.

*Fora de concurs

Autor: Creació Pròpia

Qollunaka Teatre - Terrassa

MAMAAA!!!

De mare només n’hi ha una, però quan aquesta passa dels 100 anys i no 
té cap intenció de morir-se, la cosa canvia. I si a més té un patrimoni que 
pot resoldre la vida dels fills... l’espera es fa eterna. 

“Mamaaa!!!” és una comèdia que entre timbres, pastilles i llibretes 
d’estalvis mostra una realitat que tot just comencem a viure: una 
generació que ronda la seixantena que ningú no va preparar per 
aguantar uns pares incombustibles.

Autor: Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez

Grup Teiatròlics - Banyoles
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