
Actriu i ex presidenta de l’Agrupació teatral la Farsa

Repartiment
i sinopsi:

PAULINA: Jordina Gragés
FILOMENA: Queralt Cortina
AURORA: Maria Vilaseca
DOLORS: Carme Bosch
RITA: Mireia Tarrés
AURORA: Ona Costa
SOFIA: Laura CoSOFIA: Laura Corominas 
VIGILANT: Albert Cols

És una de les obres més representatives del teatre de Josep M. Benet i
Jornet. Explica la història de sis dones de fer feines i un vigilant una nit
de lluna plena. Elles són la brigada de neteja de les oficines on transcorre
l'acció, i el vigilant, l'encarregat de supervisar la seva tasca.
Al llarg de l’obra, veiem la confrontació les reivindicacions de caire laboral
de les treballadores i la seva amenaça de no treballar. El nostre fragment
d’homenad’homenatge se situa en el moment en que dues de les treballadores es
queden tancades a l’ascensor, i el Vigilant decideix no fer res al respecte. 

revolta de bruixes

HAMLET: Marc Montes
PATRICI: Sergi Selva
SOFONISBA: Angelina Vilella
FABRICANT: Xavier Parera
CLIMENT: Jan Cervera 

Una adaptació de Ramon Vinyes del Hamlet de William Shakespeare,
situada en un hostal de segona ple d’artistes i éssers estrambòtics regentat
per Sofonisba i el seu fill, Hamlet, qui delira creient-se l’autèntic Hamlet
i intuint històries de traïció en relació a la mort del seu pare. El nostre
fragment d’homenatge se situa just en el moment en què Hamlet confessa
a la seva mare els secrets que sap sobre el seu pare. 

HAMLET DRAMATURG



Repartiment
i sinopsi:

MERCÈ: Marta Robert 
MERCÈ: Lourdes Sensada

Una obra de Carles Valls que narra la història de la Mercè, una dona que
de petitat va viure la República, la proclamació de la República Catalana,
la Guerra Civil i el seu trist final, sempre amb gent amagada a casa. Es tracta
d’un monòleg en el que la protagonista va explicant els seus records, entre
converses amb les veïnes i sortides al balcó. El nostre fragment d’homenatge
se situa en el moment en que recorda el seu primer amor, en secret.  

MERCÈ DELS UNS, MERCÈ DELS ALTRES

Una obra de Giuseppe Berto centrada en un drama d’amor i desamor,
centra únicament en la relació d’una exparella que es retroba en una estació
de tren, a Venècia, després de molts anys d’absència, amb un fill en comú i
 molts temes pendents per resoldre, entre l’amor i la mort. El nostre fragment
d’homenatge se situa en el moment en què Ell li comunica a Ella una notícia
que ho canviarà tot. 

ANÒNIM VENECIÀ

PILAR: Marc Corominas
NEUS: Eric Calderer 
 

LOCUTOR: Arnau Borràs
ELLA: Esther Armengou
ELL: Jordi Torrabadella 
 
 

Una altra obra de Josep Maria Benet i Jornet, situada en la post-guerra,
en la que el Ramon i la Neus són un matrimoni que, com els seus veïns,
s’enfronten a les penúries econòmiques del moment, i en la que coneixem 
els amors i desamors de l’escala i les diferents situacions que s’hi donen. 
El nostre fragment d’homenatge se situa a la terrassa de l’edifici, en una
conversa entre la Pilar, la portera, i la pròpia Neus. 

BERENÀVEU A LES FOSQUES

GERTRUDIS: Antònia Molera 
TOMÀS: Xavier Gonzàlez-Costa
PLINI: Jordi Ragués 
MARCELA: Laia Tor
 

Una de les obres més conegudes de Santiago Rusiñol, on fa una àcida
i contundent crítica de la burgesia catalana de finals del segle XIX, que
té com a protagonistes una família d'intel·lectuals avorrits d'un poble amb
pretensions de gran ciutat, la vida dels quals es veu absolutament alterada
amb l'arribada d'una parenta de Barcelona. El nostre fragment d’homenatge
se situa a l’inici de l’obra, en què coneixem als quatre membres de la família
i els seus hàbits ini els seus hàbits intel·lectualoides. 

ELS SAVIS DE VILATRISTA

SRA. MERCÈ: Sandra Torrents
ROSETA: Maria Corominas
JORDANA: Ferran Pujols
FONTANELLA: Marc Marginet 
 

És una adaptació de Joan Oliver de l’obra original de Bernard Shaw, on
coneixem la història de la Rosita Fernandes, una noia inculta i apassionada,
que vol aprendre a parlar com cal i convertir-se en una persona refinada
per atreure a més gent que li comprin flors a la seva botiga de Barcelona.
Per això acudeix a casa del professor Jordana a demanar-li que li faci classes.
L’obra narra la relació entre els dos personatges i la conversió de la Roseta
en una gran dama. El nosten una gran dama. El nostre fragment d’homenatge se situa en el moment
en que la Roseta es presenta a casa del Jordana per fer-li la proposta.

PIGMALIÓ



Repartiment
i sinopsi:

CLITANDRE: Josep Sabata
BELISA: Anna E. Puig
ARIST: Óscar Garcia 
CRISAL: Joan Pla

Les dones sàvies és una de les comèdies més conegudes de Molière, que
ens parla de les pretensions acadèmiques, les altes classes i les seves formes
pedants a través de l’amor d’Enriqueta, que vol casar-se amb Clitandre, però
quina família no vol prestar el consentiment perquè volen casar-la amb un
home més lligat a la ciència i la filosofia. El nostre fragment d’homenatge
se situa en el moment en que Belisa, tieta d’Enriqueta, decideix no prestar
consentiment a Clitandconsentiment a Clitandre per uns motius molt particulars.L

LES DONES SÀVIES

ANTÒNIA: Eva Corominas
DR. RAMON: Francesc Marginet
 
 
Una de les obres més importants de Josep Maria de Segarra, centrada a la
Rambla de Barcelona, a la parada de flors de l'Antònia, on hi ha un milió
d'històries, que moltes vegades provoquen picabaralles entre ella i la Isabel,
una florista que té la parada davant de la seva i per on hi van passant
personalitats importants de la ciutat. El nostre fragment d’homenatge se
 situa al final de la història, quan el Doctor Ramon demana matrimoni a
AnAntònia, al bell mig de la Rambla. 

LA RAMBLA DE LES FLORISTES

REMEI: Montse Tristany/Rosa Massaguer
JOVE: Marc Pujals
SENYOR: Toni López
FE/NOTARI: Jordi Simon 
ALCALDE: Josep Sensada 
FERRERET: Aleix Canudas

 l’obra de teatre més coneguda de Ramon Vinyes, situada en un prostíbul la
Nit de Nadal, regentat per la senyora Remei, on s’hi troben les personalitats
del poble a la recerca de disbauxa. Quan de cop un àngel amb ales cau del
cel i canvia radicalment la vida de la pacífica població, que es pregunta
què carai ha vingut a fer a la terra i quin és el motiu de la seva visita. El nostre
fragment d’homenatge se situa en el moment en que Remei presenta al
JoJove de les Ales a les diferents personalitats del poble que es troben al
bordell: l’Alcalde, el Notari...

BALL DE TITELLES

MARTA: Sònia Ferrer 
SEBASTIÀ: Josep Mª Suades 
MANELIC: Josep Pla
 
 
Terra baixa ha esdevingut una de les obres més conegudes d'Àngel Guimerà
i encara avui és una de les més traduïdes i representades en llengua catalana.
El tema principal d'aquest drama és l'amor abordat des del triangle entre
Manelic, que és cridat per casar-se amb la Marta, una noia de la terra baixa
que fins aleshores havia estat obligada a mantenir relacions íntimes amb el
seu amo, en Sebastià, el qual pretén continuar-les més enllà del que per a ell
és un matrimoni de conés un matrimoni de conveniència. El nostre fragment d’homenatge se situa 
en el moment en que la Marta decideix escapar-se amb el Manelic, però és
descoberta pel Sebastià. 

TERRA BAIXA


