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Direcció: Sergi Carreras
Dissabte, 16/03 a les 21h

Diumenge, 17/03 a les 18h

Dissabte, 23/03 a les 21h

 

Altres representacions: 

Centre Catòlic de Sants

Diumenge, 24/03 a les 18h 

Sinopsi
Un psicòpata, assassí en sèrie, després de cometre els seus 
crims, grava en vídeo les seves sensacions. No sent cap 
remordiment pels seus actes. Ho explica al detall a la seva 
“última” víctima: una infermera i psicòloga que té segrestada i a 
la qual mostra fotografies de les víctimes. Ell li planteja jugar a 
un joc aparentment innocent: el de les paraules encadenades. A 
poc a poc, segrestador i segrestada van mostrant les seves 
cartes, la seva veritable història…

Direcció: Albert Capel

Cía: Dinàmics Teatre

Diumenge, 31/03 a les 18h

Sinopsi
Sis personatges, cadascun  amb el seu particular Trastorn 
Obsessiu Compulsiu (TOC), coincideixen a la consulta d’un 
psiquiatre. Una eminència, l’únic que pot ajudar-los a resoldre 
els seus problemes. Però… què passa si el psiquiatre no arriba a 
temps a la consulta? Ells mateixos hauran d’analitzar els seus 
respectius trastorns i ajudar-se mútuament en una divertida 
teràpia de grup.



Playback

 Diumenge, 13/01 a les 18h

Sinopsi
Espectacle benèfic de ball i música en playback.

Amors que 
duren tota la 

vida
Direcció: Pere Puértolas

Cía: Tdc Teatre
 Diumenge, 20/01 a les 18h

Sinopsi

Un home i una dona que ja fa molt de temps que es troben dos 
cops l’any. Dos amants que es prometen la sinceritat absoluta en 
les seves relacions. Un amor que dura “tota una vida”. Una dona 
transparent a qui ningú de la seva família sembla fer cas. Un 
home que no sap com desfer-se d’una  amant massa carinyosa...
 
Amors inesperats, amors estranys, amors difícils, amors 
impossibles, amors fracassats... Un catàleg universal de relacions 
que no sabem si fan riure o plorar.

LA

ÚLTIMA
MUJER

Direcció: Víctor Bea
Cía: Tea345

 Diumenge, 27/01 a les 18h

Sinopsi

Valencia, 19 de Mayo de 
1959. 

Ese día se llevó a cabo 
la ejecución de la última 

mujer. La última mujer 
sentenciada a muerte 

por garrote vil... Nadie 
quiso ser testigo, ni 

siquiera aquellos que 
tuvieron que estar 

presentes. Nueve horas 
antes llega un verdugo a 

la prisión. Dudas, 
miedos, contrariedades 

y algo que está en el 
aire, que siempre está 

presente pero que todo 
el mundo ha ocultado, 

proscrito y prohibido... 
la muerte.

Una tarda, una parella de joves universitaris (Phillip 
i Brandon) escanyen un antic company de classe 
(David) en el seu apartament. 
Després d'amagar-lo en un gran bagul de fusta 
reben als seus convidats, que han vingut a sopar 
per celebrar l'aniversari de David: la seva mare, la 
seva promesa, el seu millor amic i un professor 
de Criminologia.
En Brandon utilitzarà el bagul com a taula per 
posar el menjar.

Sinopsi

Direcció: Gerard 
Bona-Fonoll

Cía: Societat 
Coral l'Espiga 
de les Corts

Diumenge, 03/02 

a les 18h

La 

Ratonera

Direcció: Albert Capel

Cía: Dinàmics Teatre
Diumenge, 17/02 a les 18h

Sinopsi
La historia consta de ocho personajes que quedan 
atrapados en la casa de huéspedes de Monkswell Manor, 
debido a la nieve, y que se ven envueltos en un reciente 
crimen ocurrido en Londres, ya sea como sospechosos o 
víctimas. Al primer día de haber inaugurado la casa 
de huéspedes de Monkswell Manor, la pareja Ralston, 
recibe a sus cinco primeros clientes, uno de los cuales 
llega inesperadamente.
A la mañana siguiente, llega el sargento Trotter, 
detective de la policía , quien informa al grupo de que el 
asesino de una mujer en Culver Street, en Londres, se 
dirige a Monkswell Manor. El asesino ha dejado la 
dirección y la canción de los tres ratones ciegos, 
insinuando que quedan dos por eliminar. Debido a la 
nieve, los ocho personajes quedan atrapados en la casa, 
donde ocurre un segundo asesinato, del cual cada uno de 
los personajes parece ser sospechoso.Direcció: Amparo Buendia

Direcció: Germán Puchal
Dissabte, 23/02 a les 21h

Diumenge, 24/02 a les 18h

Sinopsi
L'obra tracta de la veritat, el contrast entre realitat i aparença, 
entre veritable i fals. Pirandello posa en crisi la idea d'una 
realitat objectiva que pugui ser interpretada de manera 
unívoca a través dels instruments de la racionalitat.
El context històric de l'obra i la seva ambientació estan 
magistralment dibuixats per l'autor. Els fets transcorren en 
una petita capital de província, la qual cosa permet a l'autor 
reflectir les seves idees sobre la societat i la petita burgesa, la 
qual veu com una gàbia, que imposa una vida miserable i 
frustrant.

és així si us ho sembla

LA SOGA


