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DISSABTE 10 JUNY, 17:00 
 

bufons B: ELS CAÇAFANTASMES 
Uns nens estant jugant feliçment al carrer quan se’ls acut entrar a la casa encantada que té tot el poble atemorit. Després de trobar-
se uns fantasmes a dins i morir-se de por, decideixen demanar ajuda als famosos caçafantasmes per atrapar aquestes criatures 
malignes amb un nou disseny de xucladora. Tots junts intentaran atrapar aquests fantasmes, que guarden més secrets dels que 
sembla. 

actors i actrius:  
Nestor Palomeras (Nen 1), Aniol Castellví (Nen 2), Marc Mata (Nen 3), Alexandra Da Cunha (Fantasma 1), Clàudia Llort (Fantasma 2), Ona 
Gil (Fantasma 3), Joan Sanz (Caçafantasmes 1), Unai Rodríguez (Caçafantasmes 2), Aran Blasco (Caçafantasmes 3), Àlec Lanau 
(Caçafantasmes 4) 
direcció i dramatúrgia: Sergi Casanovas (a partir d’una creació de grup) 
 
 

bufons A: EL PEIXET D’OR I EL FONS MARÍ 
Hi havia una vegada una família molt pobre, per alimentar a les seves filles la mare cada dia sortia al mar a pescar. Un dia, però, no 
pesca un peix normal, pesca un peixet d'or, un peixet màgic que li concedeix tots els desitjos que vulgui. Gràcies al Peixet d'or, la 
família pot canviar de vida i viure noves aventures, però quan podem tenir tot allò que volem, fins on poden arribar els nostres desitjos? 

actors i actrius:  
Berta Blasco (Peixet d'or), Maria Ventosa (Mare), Tània Sánchez (Filla gran), Berta Solé (Filla petita), Clara Blaya, Sofía Escribano, Clàudia 
Gomà i Berta Ventura (Sirenes) 
direcció i dramatúrgia: Xènia Mateo (a partir d’un conte popular)  
 
 

comediants B: ALÍCIA AL PAÍS DE LES... ¿MERAVELLES? 
Aquest any amb els Comediants vam decidir fer una obra de creació partint d’un conte popular i modernitzant-ne el contingut per 
parlar de problemàtiques socials d’avui en dia. Vam jugar i vam destripar molts contes, però el que finalment ens va donar més ales 
va ser el meravellós món surrealista de Carroll. En la nostra història, la petita Alícia és una noia que comença a estar farta de tant 
mòbil i tanta tecnologia, i s’imagina un món ideal on poder tornar a connectar de veritat amb el seu entorn i les persones que s’estima. 
actors i actrius: 
Olga Moreno (Alícia), Anna Mallorca (Amiga 1, Alícia 1), Carla Rodríguez (Amiga 2, Alícia 2), Joana Vallès (Amiga 3, Alícia 3), Gerard Vilà 
(Conill Blanc), Marcos Moral (Eruga), Lara Sojo (Tweedledum), Laia Guillemain (Tweedledee), Grace Pacampara (Gat de Cheshire), Miquel 
Noé (Barreter Boig), Ferran Arredondo (Llebre de Març), Júlia Puig (Reina Google), Berta Porta (Reina Yahoo), Verónica Ojeda (Tecla G), Judit 
Hernández (Tecla Y) 
direcció i dramatúrgia: Joan Sureda (a partir de d’una creació de grup inspirada en la novel·la de Lewis Carroll) 
 
 

corifeus: LA GRAN NIT DE LURDES G 
Una colla d'amics celebrant la nit de cap d'any. Toquen les campanades i tots mengen el raïm, la Lurdes seu a una cadira i no fa res. 
Tots es desitgen bon any nou, la Lurdes seu i no fa res. La Núria plora i els dóna les gràcies per aquesta nit tan especial, la Lurdes 
agafa una copa de cava i li tira a la cara. Què ha passat? Qui són aquesta colla d'amics i qui és la Lurdes? Preparats per veure la gran 
nit de cap d'any, la gran nit de Lurdes G. 

actors i actrius: 
Pedro Cabello (Diego), Paula Ferrer (Edna), Diana Guerrero (Núria), Cristina Moreno (Sandra), Ania Posada (Natasha), Pau Tresserra (Pau) 
i Marta Milla (Lurdes G) 
text: Cristina Clemente i Josep Maria Miró 
direcció i adaptació: Xènia Mateo  

 
 
 

diumenge 11 JUNY, 11:30 
 

bufons C: EN PERE SENSE POR 
El Pere és un nen sense por, en canvi, a la seva germana li fa por tot. Els monstres dels malsons intenten espantar el Pere, però no hi 
ha manera i les bruixes malvades li fan un encanteri, el Pere tindrà el singlot fins que descobreixi que és la por. Dit i fet ell comença a 
buscar-la, però per més monstres, esquelets, geperuts i bruixes que conegui no acaba d'entendre que és la por. I quan menys s'ho 
espera, passa la por més gran que pot passar un nen.  

actors i actrius: 
Biel Asenjo (Pere), Laia Ribas (Maria), Ariadna Garcia (Mare), Sònia Farrés, Naiara Tena i Berta Torralba (Narradores), Berta Asenjo, Sofia 
Bajo i Magí Pujol (Monstres dels malsons), Nerea Lopez, Bruna Trilla (Bruixes), Genís Farrés (Geperut), Pau Carretero, Adara Molina i Éric 
Velez (Esquelets). 
direcció i dramatúrgia: Xènia Mateo (a partir d’un conte popular)  
 
 

musical: MATILDA 
Matilda Wormwood és una nena molt especial. A més d'encant, posseeix una extraordinària intel·ligència i moltes ganes d'aprendre. 
No obstant això, els seus pares, ignorants i maleducats, no s’adonen de res i tan sols la tracten amb indiferència. Un dia decideixen 
enviar la Matilda a l’escola Crunchell Hall, un lloc horrible on les alumnes viuen sota la dictadura de la directora, la senyoreta Trunchbull, 
un monstre despietat. Serà la seva encantadora professora, la senyoreta Honey, qui descobrirà les màgiques qualitats de la Matilda, 
les quals utilitzarà per fer el bé i castigar les persones més cruels i perverses. 

actors i actrius: 
Judit Urbà (Matilda Wormwood), Neus Cavallé (Sr Wormwood i nena), Natàlia (Sra Wormwood i nena), Irene Bernalte (Doctora i Inés), Núria 
Carrió (Laura i narradora), Clàudia Borràs (Marta), Ainara Lozano (Èrica), Mercè Zamora (Lluna), Berta Alarcón (Neus), Isatou Touray 
(Amanda), Adela Caballero (Sta Trunchbull), Mireia Puig (Sta Honey) 
direcció i dramatúrgia: Júlia Lara (a partir del musical i la pel·lícula “Matilda”) 
 
 

comediants A: ELS PITJORS CONTES MAI CONTATS 
Una companyia de teatre sense recursos es disposa a fer un assaig de la nova obra que preparen. Malgrat les il·lusions i l'energia que 
tots els components de la companyia posen en aquesta empresa, tot d'entrebancs i problemes van sorgint a mesura que avança 
l'assaig. Personalitats dispars, egos desmesurats, conflictes interns i altres problemes faran que l'assaig es converteixi en una 
esbojarrada experiència, tant pels actors com pels espectadors. 

actors i actrius: 
Guiu Beumala (Regidor), Lucía Campos (Sra. neteja), Martí Fontdevila (Maquillador), Jael Freiria (Coqueta), Noa García (Feminista), Josep 
Gómez (Director), Cesc Miras (Sortit), Hug Obrador (Pesat), Arnau Rueda (Cagadubtes), Pau Sierra (Ingenu), Martina Serra (Diva) i Josep 
Verdeny (Entusiasta) 
text: Marina Bou i  Virginia Sànchez 
direcció: Xènia Mateo 

 
 

adults B: VARIACIONS D’ESCENA 
Amb aquest grup vam començar les classes a mig curs, i per la mostra vam decidir presentar un treball de classe de com pot canviar 
una escena amb el mateix text. Treballant situacions i personatges ben diferents, a partir del mateix diàleg veureu tres històries que 
no tenen res a veure: una exparella d’artistes, dues germanes filles d’una gran pintura i dos gàngsters dedicats al mercat negre d’art.. 

actors i actrius: Alba Campaña (A), Carol Keeler (B), Emilia Montull (A), Maribel Sellarès (B), Daniel Senero (A), David Abelló (B) 
text: Escena de “El Color de Agosto” de Paloma Pedrero 
direcció i traducció: Joan Sureda
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diumenge 11 JUNY, 17:00 
 

arlequins: LA REBEL·LIÓ DE LES PRINCESES 
Ens trobem al món dels contes de fades, que expliquen històries sobre princeses indefenses, prínceps blaus i bruixes malvades. I si 
no va ser així? I si les princeses d'aquests contes es rebel·lessin contra l'escriptor (un home, evidentment) per a explicar com realment 
va ser la seva vida? A "La rebel·lió de les princeses" podrem reconèixer tots els contes "Disney" però desapresos i reconvertits en una 
versió feminista i empoderada on, amb clau de comèdia, les protagonistes evidencien el masclisme latent dels contes que sempre 
ens han explicat. 

actors i actrius: 
Daniela Álamo (Príncep i conillet), Sabina Bel (Aurora, nan i gos), Rita Bochaca (Rapunzel, nan i fada),Neus Caballé (Ariel i nan), Clàudia 
Martínez (Bruixa, fada i monstre), Ruth Navarrete (Bruixa, mirall i repartidora), Natàlia Sànchez (Blancaneus i Sebastian), Iria Sicilia (Tiana, 
nan i fada). 
direcció i dramatúrgia: Laia Ferré 
música: Handmusic 
 
 

trobadors: QUICQUIRIQUIC 
Amb l'arribada de la primavera totes les gallines esperen un gall. Però què passa si en lloc d'un n'arriben quatre? Aquest és el punt de 
partida d'aquesta obra, tot i que de seguida ens en vam adonar que darrere tot el rebombori que es munta, teníem a 7 gallines amb 
molta personalitat i moltes idees diferents sobre el que suposa la feina i la dependència cap als galls... El que veureu és una obra 
divertida i esbojarrada amb uns personatges força peculiars. 

actors i actrius: 
Maria Arcas, Anna Cubero, Berta Escrigas, Carla Ocaña, Xiling Pascual, Júlia Pi i Carol Saavedra (Gallines), Miquel Fontdevila (Gall Roc), 
Jan Cucurull (Gall Arnau) i Loic Guillemain (Gall Kiril) 
text: Núria Llunell 
direcció i adaptació: Xènia Mateo 
 
 

adults A: EL LLARG DINAR DE NADAL 
A casa de la família Bayard, un any més es reuneixen al voltant de la taula per Nadal i mengen, estimen, ploren, neixen, beuen, enyoren, 
riuen, moren… I repeteixen rituals, ecos i cançons, de generació en generació. I comparteixen la tragèdia quotidiana i eterna del pas 
del temps. Amb la seva història carregada d’humanitat, humor i tendresa, us convidem a viure 90 anys a través dels seus 90 dinars de 
Nadal, perquè “només el pas del temps pot curar-les aquestes coses”. 

actors i actrius: 
Sílvia Guillén (Sra. Bayard, Criada), Elisabet Mercier (Lucia, Criada), Eduard Ferreró (Roderick), Jordi Vilà (Cosí Brandon), Carlos Alvarez 
(Charles), Carme Martin (Genevieve), Isabel Díaz (Criada, Leonora), Ana Simal (Criada, Lucia Jr), Jordi Places (Sam, Roderick Jr), Sònia Riñé 
(Ermengarde) 
text: Thornton Wilder  
direcció: Joan Sureda 

 
 

 
coordinació pedagògica: Xènia Mateo i Joan Sureda 
fotografies: Laura Ramis 
gravació vídeo: GAG Videoproduccions 
agraïments: A La Peni, al Juanma i el Teatre Quinze Arcades, al 
Christian, a la Laia, al Joan i l’Amparo del Pannus. 
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