Diumenge 22.01.2023 · 18.00 h

You Say Tomato

de Joan Yago
amb Anna Moliner i Joan Negrié
Comèdia · 70 minuts · Professional
I si ara, simplement, ho deixéssim estar? Hem travessat el país en cotxe
innumerables vegades, hem actuat a locals ruïnosos, hem mantingut
llargues i pesades converses amb empresaris indesitjables i ens hem deixat
la pell en cada concert; hem renunciat a amics, a aﬁcions i a estones d’oci,
hem regalat les nostres vacances, les nostres hores de son, hem deixat de
fer viatges; ho hem donat literalment tot per aconseguir el nostre somni.
Però avui tenim 37 anys i a poc a poc comencem a adonar-nos que la vida
que havíem somiat no té res a veure amb aquesta. Aleshores per què no ho
deixem estar? Simplement. Per què no ens acomiadem amb un últim gran
concert i ho deixem estar.

Diumenge 29.01.2023 · 18.00 h

Molt soroll per res

de William Shakespeare
Grup de Teatre d'Amics de les Arts de Terrassa
Comèdia · 120 minuts amb entreacte inclòs · Amateur
Molt soroll per res explica els embolics amorosos de diverses parelles i els
seus alts i baixos en les seves relacions. Un muntatge tradicional de la
comèdia anglesa més clàssica amb un plantejament, nus i sobretot ﬁnal
feliç. Shakespeare parla en aquesta obra de com l’amor i la veritat triomfen
per damunt la calumnia. Com tot el teatre de Shakespeare, aquesta
comèdia fa emmirallar l’espectador en la seva pròpia vida i li recorda que
cada vegada s’ha de ser millor i no renunciar a les nostres veritables
creences.

Dissabte 04.02.2023 · 19.00 h

La Nit de Sant Joan

de Dagoll Dagom
PAMteatre del Casal de Sant Pere de Terrassa
Comèdia musical · 120 minuts amb entreacte inclòs · Amateur
Revetlla de Sant Joan, Barcelona, un any entre 1970 i 1985 el Daniel i la Rita
estan a punt de descobrir la màgia de la nit més màgica de tot l'any, i ho
faran acompanyats pel follet, la González, el Macari i una pila d'éssers
estranys i fantàstics.
De la seva mà, farem un viatge a aquells anys en què sabíem el nom dels
nostres veïns, els nens podien tirar petards mentre els grans els vigilaven a
la fresca i cada barri tenia una foguera...

Diumenge 12.02.2023 · 18.00 h

La reina de la bellesa de Leenane
de Martin McDonagh
El Centru de Canet de Mar
Comèdia negra · 85 minuts · Amateur

Al petit poble irlandès de Leenane, a la comarca de Connemara, hi viuen la
Maggie Folan i la seva ﬁlla Maureen. Mare i ﬁlla conviuen a base de
manipulacions, enclaustrades a l'antiga casa familiar. La Maureen passa els
dies veient com la joventut se li'n va, tenint cura de la seva mare.
L'arribada d'en Pato i d'en Ray Dooley sacsejarà la rutina de les Folan i farà
incrementar encara més la tensió entre ambdues.

Diumenge 26.02.2023 · 18.00 h

Super Trouper

amb les cançons d’ABBA
Anem de Canto de Sant Joan de Vilatorrada
Musical · 135 minuts amb entreacte inclòs · Amateur
Super Trouper és una comèdia romàntica que contrasta els somnis i
aspiracions d'una noia dels anys 70, amb una dels anys 90. Mitjançant la
màgia narrativa de les cançons d'ABBA coneixem a la Donna, una mare
soltera independent que no necessita cap home per a completar la seva
vida i a la seva ﬁlla de 20 anys, la Sophie, que vol romanticisme a cada
moment, ﬁlls i un casament de blanc amb autèntica magniﬁcència. Si el seu
pare pogués lliurar-la a l'altar... Si la seva mare sabés qui és el seu pare...
El sol, el mar, el sexe i l'evasió són el teló de fons d'aquesta història de dones
que volien tenir-ho tot i de noies que volen obtenir la felicitat per sempre.
Algú s'ha demanat què volen els homes?

Diumenge 05.03.2023 · 18.00 h

Una teràpia integral

de Cristina Clemente i Marc Angelet
amb Abel Folk, Roger Coma, Llum Barrera i Andrea Ros
Comèdia · 90 minuts · Professional
Una comèdia que posa en qüestió la nostra necessitat de creure en alguna
cosa.
En Toni Roca fa més de deu anys que imparteix un curs intensiu de quatre
setmanes per aprendre a fer pa. Hi ha poques places i bufetades per
apuntar-s’hi. Els alumnes que s’hi inscriuen volen aprendre a fer pa, però el
mètode parteix d’una simple i estranya premissa: “Per fer un bon pa, no cal
tenir la millor farina o el llevat més fresc, per fer un bon pa, cal estar bé amb
un mateix.” Així de simple.

Diumenge 12.03.2023 · 18.00 h

Mort accidental d’un anarquista
de Dario Fo
Grup de Teatre Cassanenc de Cassà de la Selva
Comèdia · 100 minuts · Amateur

Ens situem a la Itàlia dels ﬁnals dels 60, en plena "tardor calenta". És en
aquest context històric quan el 12 de desembre del 1969, es va produir
l'esclat de quatre bombes (una cinquena no va esclatar) a les ciutats de
Roma i Milà, on l'atac contra el Banc Nacional de l'Agricultura va provocar 16
morts. El mateix dia va ser detingut Giusepe Pinelli a l'oﬁcina de policia de
Milà, qui va morir després de caure d'una ﬁnestra del quart pis de la
comissaria. Es va obrir una investigació per aclarir els fets de la mort, si bé
es va acabar arxivant.

Diumenge 26.03.2023 · 18.00 h

Karen

d’Ever Blanchet
Grup de teatre Tàndem de Santa Perpètua de Mogoda
Thriller · 90 minuts · Amateur
Dos matrimonis comparteixen un fet tràgic que mantenen en secret.
L'encobriment d'aquest, fa que hagin d'enviar els seus ﬁlls a l'altra punta del
món. Un d'ells va prendre, en un mal moment, una mala decisió. Han passat
tretze anys i es pregunten qui són ara.
Sempre que puguem moure la línia que separa el bé del mal a la nostra
voluntat, sempre serem bones persones.
Faries qualsevol cosa pel teu ﬁll?

Entrada per a majors de 65 anys a les obres amateurs · 6€
Entrada per a menors de 14 anys a les obres amateurs · 6€
Entrada general per a les obres amateurs · 8€
Entrada per a l’obra You Say Tomato · 12€
Entrada per a l’obra Una teràpia integral · 15€
Venda d’entrades a www.entrapolis.com i a taquilla
des de 30 minuts abans de cada funció.

al teatre del Centre
Passatge de la Rectoria 2
(Plaça de l’Església)
Santa Perpètua de Mogoda

Una producció de:

Més informació a www.gruptandem.cat
i a les nostres xarxes socials Q E D
#mostrateatreSPM
Amb el suport de:
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