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Aquesta temporada és especial
per a nosaltres perquè celebrem
els 30 anys del Grup de Teatre.

Us hem preparat una
programació variada, per a tots

els gustos. Tenim comèdia,
thriller, un musical infantil i una

obra d'intriga escrita per un
membre del Grup que, per tant,

és estrena absoluta. També
continuarem amb les

representacions en petit format
voltant per Catalunya. 

 
Us volem donar les gràcies per
seguir-nos durant tots aquests
anys. Esperem que gaudiu de la

temporada!

COMENÇA LA 
TEMPORADA
2017-2018!

#jaentenim30



Una comèdia amarga, com la vida, sobre l'amistat, la soledat 
i la necessitat d'afecte.

Dissabte, 11 de novembre del 2017, a les 20 h. 
Diumenge, 12 de novembre del 2017, a les 18 h.

AMB Laia Pérez, Jordi Boldú, Gemma Mozas, Marc Ortiz, Raquel Fernández 

ADJUNT A DIRECCIÓ Marc Pineda DIRECCIÓ Marc Bosch 

SINOPSI 
La Beth torna a casa després d'estar ingressada en un psiquiàtric. La seva 
colla li ha preparat una rebuda sorpresa. Durant els dos mesos que ha estat en 
tractament han passat coses i un dels seus amics amaga un secret que, quan 
surt a la llum, afecta la resta i fa sortir els draps bruts dels personatges. 

7 OBRA RECOMANADA 
A PARTIR DE 7 ANYS

ANIMALS DE COMPANYIA 
d'Estel Solé

#AnimalsCompanyiaCorpus



Una invitació anònima, sis persones que no es coneixen en 
una habitació tancada...de quin misteri es tracta?

Dissabte, 13 de gener del 2018, a les 20 h. 
Diumenge, 14 de gener del 2018, a les 18 h.

AMB Sheila Hernández, Núria Roca, Maite Tomás, Rosa Clèries, Joan 
Zorio, Davide Brini (resta de repartiment en curs)

DIRECCIÓ Elena Cañada i Jenny Mandret 

SINOPSI 
Sis personatges desconeguts reben una invitació anònima que els convida a 
participar en un joc en què poden guanyar molts diners. 
Però, són realment desconeguts? En què consistirà aquest joc? Aconseguiran 
guanyar els diners? I, el més important, qui els ha enviat LA INVITACIÓ? 

7 OBRA RECOMANADA 
A PARTIR DE 7 ANYS

LA INVITACIÓ
de Lluís Cuixart

#LaInvitacioCorpus



Un thriller policíac on s'investiga a contrarellotge la 
desaparició d'un nen. Arribaran a temps?

Dissabte, 17 de febrer del 2018, a les 20 h. 
Diumenge, 18 de febrer del 2018, a les 18 h.

AMB Maria D. Vallverdú, Marc Bosch, Òscar Roig, Maria Mandret (resta de 
repartiment en curs) 

DIRECCIÓ Montse Millà 

SINOPSI 
Dia de Carnaval. Els nens van disfressats a l'escola. En Pol, no. Ha 
desaparegut. La inspectora Garralda i els seus agents treballen a fons per 
esbrinar què ha passat. No hi ha mòbil. Ni testimonis. Un compte enrere encén, 
encara més, les tensions. Per Carnaval, no tot s'hi val. 

13 OBRA RECOMANADA 
A PARTIR DE 13 ANYS

CARNAVAL 
de Jordi Galceran

#CarnavalCorpus



Una habitació, un casament i un vestit. Un còctel que farà 
estellar cinc dames d’honor disposades a confessar-ho tot.

Dissabte, 14 d'abril del 2018, a les 20 h. 
Diumenge, 15 d'abril del 2018, a les 18 h.

SINOPSI 
Una habitació, un casament i un vestit. Tres ingredients que compartiran cinc 
dames d’honor d’una boda i que, junts, donaran lloc a una explosió d’amistat i 
rialles. La Frances no mataria ni una mosca, la Margaret no en deixaria cap de 
viva, la Júlia les deixaria sense alè, la Georgia les emborratxaria totes i la 
Brenda s’enamoraria d’elles. Cinc dones, cinc personalitats, cinc veus, cinc 
amigues, cinc històries, cinc motius per no perdre’t la comèdia de la 
temporada! 

7 OBRA RECOMANADA 
A PARTIR DE 7 ANYS

5 NOIES I UN SÍ 
adaptació pròpia

AMB Elena Cañada, Raquel Fernández, Àngels Calvet, Maria Mandret i Sonia 
Ortiz

ADJUNTA A DIRECCIÓ Gemma Mozas DIRECCIÓ Marc Ortiz 

#5NoiesiUnSíCorpus



Shrek, l’ogre verd, puja a l’escenari per fer-nos viure una 
extravagant i divertida aventura! T’hi atreveixes? 

A càrrec del Grup Infantil

Dissabte, 5 de maig del 2018, a les 18 h. 
Diumenge, 6 de maig del 2018, a les 18 h.

AMB Noa Viu, Sara Viu, Ada Viu, Alba Barragan, Laura Barragan, Irene Cuixart, 
Bernat Cuixart, Maia Roca, Candela Romero, Violeta Romero, Martina 
Rebagliato (resta de repartiment en curs) 

DIRECCIÓ Laia Pérez i Raquel Fernández 

SINOPSI 
Mai has conegut un ogre com Shrek, el nostre heroi improbable. Uneix-te a ell i 
al seu lleial amic Burro, per rescatar la bella Princesa encantada de la seva 
torre, protegida per una dragona amorosa que respira foc. Afegeix a l’aventura 
un tirant i desafiant Lord Farquaard, una colla d’inadaptats de conte de fades i 
una galeta amb caràcter i tindràs una combinació irresistible d'aventura, riure i 
romanç, garantits per delectar al públic de totes les edats. 

13 APTE 
PER A TOTS ELS PÚBLICS

SHREK 
adaptació pròpia

#ShrekCorpus



Potser és una mentida, però hi ha mentides… i mentides. 

Circuit B

Consulteu els dies, horaris i lloc de les representacions al web i a les xarxes 
socials.

SINOPSI 
Doncs bé… anem per feina! En una societat en què el treball és un bé al qual 
tothom s’hi aferra com si fos el tresor més difícil d’aconseguir, hi trobem un 
magatzem. És aquí on en Nin (un nom d’allò més curt, no trobeu?) comença 
una nova etapa a la seva vida, i on el Senyor Mañé en tanca una altra. Què 
passa? Potser res. Potser tot. Potser no ho veiem. Potser no ho veuen. Potser 
és una mentida, però hi ha mentides… i mentides. 

7 OBRA RECOMANADA 
A PARTIR DE 7 ANYS

ZONA FRANCA 
de David Desola

AMB Jordi Costa i Marc Ortiz 

DIRECCIÓ Gemma Mozas i Marc Pineda 

#ZonaFrancaCorpus

Les obres que s’emmarquen dins del Circuit B són muntatges de petit format 
que es representen en espais diferents de l’habitual on presentem les nostres 
obres. 
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