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1 de febrer
Companyia: Acte Quatre de Granollers
Obra: Dansa d’agost
Autor: Brien Friel 
A dues milles d’un poblet del comtat de Donegal, Irlanda, 
viuen cinc noies Mundy, totes solteres, amb Michael, el fill de 
set anys de la germana més petita. L’estiu de 1936, la tornada 
del pare Jack, glòria local i familiar, i la visita de Gerry, el 
pare absent de Michael, marquen el punt d’inflexió en el seu 
món antic, rural i catòlic.

8 de febrer
Companyia: Grup Bell Lloc de St. Pere de Ribes
Obra: La visita de la vella dama
Autor:  Friedrich Dürrenmatt
L’obra denuncia el poder corruptor del diner en forma 
d’una tragèdia antiga amb pinzellades d’esperpent. Enfront 
d’aquesta mena de deessa envellida i furibunda que torna al 
seu poble per venjar-se d’un ultratge, l’home és una trista 
caricatura que acabarà sucumbint, car, encara que no ho 
reconegui, s’ha venut al diner. 

15 de febrer
Companyia:  Agrupació Teatral del Casal de Calaf
Obra: El Nom
Autor: Alexandre de la Patellière i Matthieu Delaporte
Perquè, què passaria si de cop i volta fóssim totalment 
sincers i ens diguéssim els uns als altres el que realment 
pensem? I si ens ho diguéssim a nosaltres mateixos? El Nom 
és una obra que ens convida a fer aquesta reflexió.

22 de febrer
Companyia: Blaugrana Scena de Sant Feliu de Codines
Obra: Festa està sa barrina
Autor: Ignasi Roda
Adaptacions teatrals de les Rondaies Mallorquines. Tot un 
seguit de peces curtes que es lliguen mitjançant els refranys 
populars, eterns, que mai passen de moda, i que, com els 
contes, mantenen les seves virtuts inalterables malgrat el 
pas del temps. 

1 de març
Companyia: Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà  
Obra: Politicament incorrecte 
Autor: Ray Cooney
Què fa una diputada socialista a la suite d’un ministre popular 
quan haurien de ser al Congrés negociant els Pressupostos 
Generals de l’Estat? Què busca l’intrús que volta per l’hotel? 

8 de març
Companyia: 8uit de Teatre de St. Cugat del Vallès
Obra: Traïció
Autor: Harold Pinter
Traïció és un viatge al passat, cronològicament a la inversa, 
que convida a ésser confident de la relació entre tres amics 
(l’Emma, en Robert i en Jerry) en el transcurs de nou anys. 
Una retrospectiva sobre la condició humana on les tensions, 
l’amor i els enganys s’evidencien prenent com a base les 
traïcions dels personatges a si mateixos, i la traïció d’aquells 
i cap a aquells en qui més confien. 

12 d’abril
Companyia: Grup Artístic Illets d’Abrera 
(Companyia convidada)

19 d’abril
Companyia: Escola de Teatre d’Abrera 
(Companyia convidada)

25 d’abril 
OBRA DE CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS
Amb Toni Albà i l’Audiència I-real
 


