QUE EL LLEGIR
NO ENS FACI
PERDRE EL SOMRIURE

COMPANYIA:
INCREIXENDO (Sant Gregori)
27 de novembre a les 22 h

AUTORS: Pere CALDERS, Alfredo SANZOL,
Miquel BOHIGAS, Tony MARTÍNEZ i Eve ENSLER
DIRECCIÓ: Rafel NIETO

Aquest vespre us revelarem alguns dels secrets més ben guardats
sota l’estora del menjador. Quina relació hi ha entre la felicitat
i la banca suïssa? Què hi fan els sants d’Olot a la terra del sol
naixent? Per què els caixers automàtics no tenen mirall? Per què
els joves abandonen el facebook? Van a missa els intel·lectuals?
I els sicaris, s’adormen a la barberia? I acabarem reivindicant un
element comú a la meitat de la població mundial, molt cobejat
per gairebé tota l’altra meitat.

COMPANYIA:
ELS ROVELLATS (Cartellà)
28 de novembre a les 20 h

EL CRÈDIT
AUTOR: Jordi GALCERAN
DIRECCIÓ: Marta PARRAMÓN

Una acció relativament senzilla com demanar un crèdit es pot
convertir en un malson. Al món civilitzat quan algú necessita
diners va al banc i els demana. Si et posen pegues marxes, amb
el cap cot, pensant que les coses no van com et semblava i que no
et donaran el crèdit. O potser no. Si avui et deneguen un crèdit,
no tornaràs a casa amb la cua entre les cames! Avui miraràs la
directora amb uns altres ulls, posaràs les cartes sobre la taula i
li diràs que tu tens la paella pel mànec. Res violent, i ara!... això
mai. Si la directora no et concedeix el crèdit, prendràs mesures
dràstiques i segur que convertiràs la seva vida en un cataclisme.
L’obra és una comèdia sobre l’economia, la crisi, la desesperació,
la fragilitat de les relacions humanes i sobre les relacions de
parella. Un duel interpretatiu en clau femenina que promet.

COMPANYIA:
GRUP DE TEATRE CASSANENC (Cassà de la
Selva)
29 de novembre a les 19 h

LITUS
AUTOR: Marta BUCHACA
DIRECCIÓ: Marc CIURANA

Fa tres mesos en Litus va morir en un accident. La que va ser
la seva parella, el seu germà i els seus dos millors amics es
reuneixen al pis on vivia. Allí rebran una cosa que els va
deixar en Litus abans de morir. La trobada per parlar de
l’amic mort es convertirà en una vetllada plena de tensions i
secrets íntims amagats.

