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Dissabte  9 d’octubre 

Dissabte  2 d’octubre 

Super Trouper és un comèdia romàntica que contrasta 
els somnis i aspiracions d’una noia dels anys 70 amb 
una dels anys 90. Mitjançant la màgia narrativa de 
les cançons d’ABBA coneixem  la Donna, una mare 
soltera independent que no necessita cap home per 
a completar la seva vida, i la seva filla de 20 anys, la 
Sophie, que vol romanticisme a cada moment, fills i 
un casament de blanc amb autèntica magnificència. Si 
el seu pare pogués lliurar-la a l’altar... Si la seva mare 
sabés qui és el seu pare...
El sol, el mar, el sexe i l’evasió són el teló de fons 
d’aquesta història de dones que volien tenir-ho tot i 
de noies que volen obtenir la felicitat per sempre. Algú 
s’ha demanat què volen els homes?

Fa tres mesos en Litus va morir en un accident de 
cotxe. La que va ser la seva parella, els seus dos amics 
i el seu antic company de grup de música, que des 
de la mort d’en Litus s’ha convertit en estrella de la 
música catalana amb el seu grup “Josep”, es reuneixen 
al pis on vivia el Litus. En Toni els ha convocat perquè 
els ha d’entregar una cosa que en Litus els va deixar 
abans de morir. Quan els ho entrega, tot trontolla, i el 
que havia de ser una trobada per parlar de l’amic mort 
es convertirà en una vetllada on els amics descobriran 
els seus secrets més íntims i totes les tensions 
amagades durant anys, sortiran a la llum.

Repartiment
Isaura Armengau
Gemma Lorenzo
Tània Torras
Noa Fernández
Jordi Pons
Alejandro Ortega

SUPER TROUPER
Grup de teatre Anem de Canto de Sant Joan de Vilatorrada

LITUS
Grup de teatre cassanenc de Cassà de la Selva

SUPER 
TROUPER

LITUS

Carles Castro
Adrià Baselga
Mar Aubets
Marta Bravo
Laia Martín
Pere Antón Lapeña
Pau García

Blanca Herrera
Clara Piedecausa
Soledad Barón
Carme Fernández

Direcció
Gemma Ribalta 

Repartiment
Robert Batllosera
Josep Maria Martí
Emma Martí
Carles Alsina
Àlex van Whije

Direcció
Marc Ciurana
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Dissabte  9 d’octubre Dissabte  23 d’octubre 

Dissabte  2 d’octubre Dissabte  16 d’octubre 

Un  matrimoni  per  conveniència  i  la  lluita  d’una  dona  
entre  la  seva  realitat  i  els  seus  veritables desitjos. 
L’obra, que barreja realitat i fantasia, intenta deixar en 
evidència com l’ésser humà es debat entre allò que li 
presenta el destí i el que ell desitja íntimament des del 
més profund del seu ésser.

Don Luís, un vidu entrat en anys, propietari d’una 
considerable fortuna, viu en una fastuosa casa en 
companyia d’una jove mestressa de claus (Conchita) 
filla de l’anterior serventa que sempre ha estat al seu 
servei. L’ajuden en les tasques una serventa (Eufràsia) 
i el seu marit (Jerónimo).
Al voltant del senyor Lluís pul·lulen seus nebots 
Roberto i Adela que juntament amb Juan el marit 
d’aquesta última, fan tot el possible per agradar al seu 
oncle a l’espera que a la seva mort puguin heretar la 
seva fortuna.
Quan Don Luis està a punt de fer testament a favor 
dels nebots mor, i els nebots es veuen forçats a 
prendre una decisió precipitada havent de recórrer a 
el mosso (Jerónimo) perquè els ajudi a aconseguir un 
testament a la mesura de les seves necessitats.

Repartiment
Laia Mèlich
Roc Escala
Ramon Estévez
Isona Pastor

Repartiment
Joaquín Florenza
Pili Agustín
Pili Mir

LA ZAPATERA PRODIGIOSA
Elenc dramàtic de Sant Vicenç dels Horts

PER LES GANES D’HERETAR
Génesis Teatro de Peña Fragatina de Fraga

LA ZAPATERA 
PRODIGIOSA

PER LES 
GANES 
D’HERETAR

Núria Martínez
Mireia Andreu
Joana Andreu
Carme Miró
Albert Pujol

Ramón Labrador
Pili Chiné
Marta Agorreta
Ramon Ibarz

Guillem Pujol
Joan Pastor
Joan Andreu

David Sorolla

Direcció
Pili Agustín Villas

Direcció
Joan Pastor
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Dissabte  6 de novembre 

Dissabte  30 d’octubre 

La família Solé Ametllé es regeix per un sistema 
que ben bé es podria definir com l’eslògan d’aquella 
marca de mobles sueca: “Benvinguts a la república 
independent de casa meva”. Llibre de lleis. Eleccions 
a la presidència del Consell Familiar. Reunions 
setmanals per passar comptes. Votacions. Un dia, la 
filla posa en dubte aquest sistema, que van crear els 
seus pares quan es van casar, i proposa modernitzar-
lo amb unes idees revolucionàries. Però tant el pare 
com la mare no estan disposats a permetre-ho.

DIVORCI ens parla de la trobada de dos advocats 
per tramitar la separació de dues persones molt 
conegudes públicament, la Bruna Monroy, famosa 
model, actriu i cantant i en Cesc Santana, un futbolista 
guardonat.
Per aquelles casualitats de la vida, o no, els dos 
advocats havien sigut parella. Aquests es retrobaran 
cinc anys després del seu divorci per tramitar la 
separació i això els provocarà recordar antigues 
vivències i amb tot el que això representa.
L’autor ens parla, amb ironia i humor, d’aquelles 
parelles que caminen en cercle sense que mai acabin 
de trobar-se… o sí.

Repartiment
Elena Cañada
Joan Zorio
Òscar Badia
Àngels Calvet
Marc Ortiz

Repartiment
Isabel Roman
Màrius Passarell
Laia Ventura
Albert Figueras

CONSELL FAMILIAR
Casal Corpus grup de teatre de Barcelona

DIVORCI
Grup de teatre Tàndem de Santa Perpètua de la Mogoda

CONSELL 
FAMILIAR

DIVORCI

Direcció
Marc Bosch, Jenny Mandret 

Direcció
Jaume Ventura 
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Dissabte  6 de novembre Dissabte 20 de novembre 

Dissabte  30 d’octubre Dissabte 13 de novembre 

El Roger, fuig de la ciutat on tothom el considera 
sospitós d’haver matat a la seva primera dona, i busca 
tranquil·litat en un poblet turístic, acompanyat del 
seu amic i de la seva segona dona.  La desaparició 
d’aquesta i l’aparició de restes humanes dins d’una 
maleta faran que tothom torni a sospitar d’ell.

Un teatre. Un director, Thomas, que al final d’una tarda 
d’audicions, cansat i desanimat perquè cap noia està 
a l’alçada d’interpretar el paper protagonista de la 
seva obra, una adaptació de “La Venus de les Pells”, 
que va donar origen al sadomasoquisme, es disposa 
a marxar cap a casa.
En l’últim moment apareix Vanda, una jove actriu que 
és tot el que ell detesta: ordinària, vulgar, sense cervell, 
però que no s’aturarà fins aconseguir el paper. A través 
d’una increïble metamorfosi, proveïda d’accessoris i 
disfresses, entra en el personatge recitant cada línia 
del guió.
Ella és el que estava buscant i mentre el càsting 
s’allarga sorgeix entre ells un joc de poder i seducció, 
on la realitat i ficció es barregen i els rols de director i 
actriu, dominador i dominat encara estan per decidir.

Repartiment
Jaume Carné Coll
Carles Guitiérrez Burniol
Albert Giralt Montañá

Repartiment
Gregori Escalona
Marta Escudé

LA CANÇÓ DE LES MENTIDES
Grup Paranys  de Sant Joan de Vilatorrada

LA DEESSA DE LES PELLS
MaGret Companyia teatral de Vilafranca del Penedès

LA CANÇÓ 
DE LES 
MENTIDES

LA DEESSA DE 
LES PELLS

Dolors Garzón López
Joan Domènec  Sala
Marta Jodar Ferrer
Lidia Mallofré Cordero

Direcció
Cia. MaGret

Ferran Ribera Bonvehí
Montse Mas Camprubí
Laia Giralt Torrescasana / Anna Selga Jorba
Josep Mª Fierrez Berenguer

Direcció
Josep Mª
Martínez Giralt
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• Ús obligatori de la mascareta
• Respecteu les distàncies de seguretat marcades per l’organització
• Hi ha un punt únic d’entrada al recinte habilitat 30 minuts abans de les representacions 
    per evitar aglomeracions

NORMATIVA DE

SEGURETAT PER
COVID-19

DISTÀNCIA                    MANS              MASCARETA

Dissabte  27 de novembre  
Tom Martin, un pres acusat d’haver segrestat i 
assassinat cent sis persones en un teatre després 
d’una funció escolar, espera al corredor de la mort 
d’una presó de l’estat de Nebraska ser executat a 
la cadira elèctrica. Ell reitera que és innocent, però 
moltes proves l’incriminen. Un home innocent és a 
punt de morir.

Repartiment
Carles Canet
Marga Alerm
Xavi Martín

NEBRASKA
TAG - Teatre Associacio Cultural de Granollers

NEBRASKA
Direcció
Esteve Banús Coll
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• Ús obligatori de la mascareta
• Respecteu les distàncies de seguretat marcades per l’organització
• Hi ha un punt únic d’entrada al recinte habilitat 30 minuts abans de les representacions 
    per evitar aglomeracions

COVID-19

DISTÀNCIA                    MANS              MASCARETA

Dissabte  27 de novembre  

Comissió organitzadora
Jaume Torres i Llongueras (President)
Anna Pallerols i Ferrer (Regidora de Cultura)
Montserrat Roca i Pedrós
Isabel Sampere i Pujol
Núria Freixas i Domènech
Pere Isart Mora

Jurat qualificador
Montserrat Bernabé i Valls
Assumpció Figueras i Casanovas 
Damià Fossas i Cortés
Angel Quim i Espinosa
Mª.Josepa Ribera i Vallès
Joan Vallès i Codorniu 
Ana Ma Ventayols i Gross
Aurora Viladoms i Poch (Secretària)

Presentadora dels elencs
Ma Àngels Isart i Soteras

Càmera
Juanjo Vallejo i Muñoz

Fotografia
Antonia Almirón Martos (Llar de la Imatge)

Premis del concurs
Primer - De l’Ajuntament de la Vila de Piera, al grup classificat en 1r lloc
Segon  - De la Societat Foment de Piera, al grup classificat en 2n lloc
Tercer  - De la regidoria de Cultura, al grup classificat en 3r lloc
Trofeus als tres primers classificats de les següents categories:
- Millor direcció, Memorial «Joan Quintana»
- Millor actriu
- Millor actor
- Millor actriu de repartiment
- Millor actor de repartiment
- Millor presentació escènica, Memorial «Paco Villares»
- Votació popular, Memorial «Ramon Mora»

El Jurat qualificador es reserva el dret d’atorgar els accèssits que cregui oportuns.
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