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diumenge 17 JUNY, 17:00 
 

arlequins: QUILOS I QUILOS DE SANT JORDI 
Tot comença en un poble molt llunyà, on la gent viu aterrada per un drac malvat que poc a poc els ha deixat sense bestiar, però la 
seva fam és incontrolable i no queda altre remei que oferir-li persones per calmar la seva gana. La casa reial, decideix fer un sorteig i 
l'infortuni fou que la princesa sigui l'escollida... Us sona, oi? Ara bé, si us penseu que sabeu com continua us emportareu una bona 
sorpresa. Ser personatges de llegenda és molt difícil en els temps que corren i sinó, que els hi diguin a les nostres actrius! 

actors i actrius: 
actrius: Martina Garcia (Rei), Iria Sicilia(Reina), Maria Ventosa (Princesa), Daniela Álamo (Sant Jordi), Tània Sánhez (Drac), Rita 
Bochaca (Dietista i Pastora 1), Berta Blasco (entrenadora i Pastora 2), Berta Ventura (Narradora).  
text: Núria Llunell Argemí 
direcció: Júlia Lara i Neus Gispert 
 
 

musical: ANNIE 
L'Annie és una nena que viu a l'orfenat regentat per la Senyoreta Hannigan, una dona que li té especial mania. Un dia, l'Annie és 
convidada a passar les vacances de Nadal a casa la multimilionària Sra. Warbucks, una dona enganxada a la feina que descobreix el 
significat de compartir els petits moments de la vida. Decidida a conèixer els seus pares vertaders, Warbucks ajuda a la petita a buscar-
los oferint una recompensa. Això atrau tot un seguit de penques, com Lily i Ruster, ajudats per la Srta. Hannigan, que s'hi faran passar. 

actors i actrius: 
Clàudia Borràs (Annie), Neus Cavallé (Srta. Hannigan), Natàlia Sànchez (Sra. Warbucks), Maria Zaïr (Grace), Ainara Lozano (Lily), Mercè 
Zamora (Ruster), Isabel Estelles (Policia/Parker), Martín Mudarra (David), Isatou Touray (Maia), Emma Giménez (Sara), Berta Alarcón 
(Cristila), Judit Urbà (Júlia), Abril Gumà (Anna), Hera Saiz (Andrea), Txell Palmer (Bruna), Darla Moreno (Bella), Adriana Navarro (Èlia), 
Alejandra Lorente (Olga). 
dramatúrgia: Júlia Lara (a partir del musical i la pel·lícula “Annie”) 
direcció: Júlia Lara i Estel Tort 
 
 

adults A: IMPRO-CONTES 
El teatre és un joc. De fet la paraula per actuar i jugar és la mateixa en molts idiomes (to play, jouer, spielen...). A les classes de teatre 
juguem molt, i és una feina que sovint no es veu en les mostres de final de curs. Aquest any hem volgut ensenyar el que fem 
setmanalment, convertint un exercici de classe en una obra de teatre. Hem agafat 3 contes tradicionals, que tots coneixereu, i hem 
proposat als actors i actrius que els representin canviant-ne les regles del joc a partir de gèneres teatrals: infantil, terror i telenovel·la. 

actors i actrius: 
Ana Simal, Àngela G. Casas, Carlos Alvarez, Carme Martin, Elisabet Mercier, Isabel Díaz, Jordi Places, Jordi Vilà 
direcció i dramatúrgia: Joan Sureda (a partir d’una creació de grup i d’Els Tres Porquets, La Rateta Presumida, La Caputxeta Vermella) 
 
 

adults B: ESCENES ENCADENADES 

Set personatges aparentment sense cap connexió en comú, però que a partir de diferents escenes veiem com tots estan relacionats 
entre ells i tenen moltes històries amagades per descobrir. Aquesta mostra neix d'un exercici de classe, un treball de personatges 
individuals amb els quals vam voler seguir treballant i aprofundint, descobrint capes i històries amagades que no ens havíem ni 
plantejat... a partir d'aquí vam buscar les relacions entre ells i vam crear les escenes que avui us presentem. 

actors i actrius: 
Juan Antonio Noé (Jon Roc), Carol Keeler (Glòria), Maribel Sellarès (Cristeta Capitulina), Javier Garrido (Satur Melero), David Abelló (Jaume 
Melero), Antonio Fernández (Alejandro "El Tete") i Sandra Bermejo (Vanesa Amor) 
direcció i dramatúrgia: Xènia Mateo (a partir d'una creació de grup) 
 
 

 
coordinació pedagògica: Xènia Mateo i Joan Sureda 
fotografies: Laura Ramis 
gravació vídeo: GAG Videoproduccions 
agraïments: A La Peni, al Juanma i el Teatre Quinze Arcades, al Christian, 
al Sergi, i a la Jael, la Carme i la Isabel per ajudar-nos amb els entrebancs. 

	

Amb la col·laboració de: 
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DISSABTE 16 JUNY, 17:00 
 

bufons A: ELS FESOLETS 
En un país molt llunyà vivien unes nenes que sempre estaven contentes i amb ganes de jugar... Però quan era l'hora de menjar no els 
agradava res, excepte els dolços i llaminadures. Unes bruixes ho sabien i les van castigar amb una maledicció... sempre podrien menjar 
dolços, però a canvi, sempre tindrien mal de panxa.  

actors i actrius:  
Aran Blasco i Berta Sole (Narradores), Bruna Àvila, Ariadna Badia, Martina Bernis,  Paula Rodríguez i Joana Sarroca (Nenes), Daniela 
Catalan, Inda Julià i Abril Ramírez (Bruixes), Nerea Diaz (Mare i vella) i  Martina Pereda (Fada i vella)  
direcció i dramatúrgia: Xènia Mateo (a partir de diferents contes) 
 
 

trobadors: BRUIXES 
Tres bruixes han trobat la fórmula per aconseguir la immortalitat, però els ingredients no seran gens fàcils d'obtenir, ja que es troben 
en el món dels humans i elles soles no els poden aconseguir. Necessiten nens innocents per fer la poció màgica. Gràcies a l'ajuda 
d'un grup de nens no tan innocents, que primer divertits i després per por trairan els seus amics, sembla que podran aconseguir-ho... 

actors i actrius:  
Júlia Gibert (Urraca), Natàlia Sànchez (Ulrica), Neus Cavallé (Gertrudis), Ruth Navarrete (Clàudia), Alba Manzanares (Maria), Sabina 
Bel (Carla), Jan Cucurull (Juli),  Miquel Fontdevila (Quim), Eloy Rodriguez (Xavi), Mina Badosa (Núria) i Adela Caballero (Marta). Als assajos: 
Estel Homet, Maria Arcas, Claudia Martínez. Col·laboracions: Jael Freiria (Mestra), Isabel Díaz (Dolors) i Carme Martin (Cristina). 
text: Carles Cervelló  
direcció i adaptació: Xènia Mateo  
 
 

joves: LISÍSTRATA 
Estem en temps dels grecs, dels ibers i dels fenicis... vaja, un batibull de cultures exòtiques que conviuen en aquesta vila. Molins, en 
aquest moment, està dividida en tres barris: La Granja, La Incresa i el Centre Vila. Tots tres barris confrontats a mort. La situació és 
insostenible i és per això que Afrodita i Venus interfereixen perquè aquesta lluita finalitzi utilitzant a Lisístrata com a instrument per 
arribar a la pau. El que veureu avui aquí és una comèdia on dones empoderades agafaran la paella pel mànec, i mai més ben dit. 

actors i actrius: 
Pau Tresserra (Venus, Magistrat, Canalenc), Pedro Cabello (Afrodita, Home, Fal·lòmetre, Centrenc), Ania Posada (Mirrina), Marta 
Milla (Lampitó), Paula Ferrer (Kalonike), Diana Guerrero (Lisístrata) 
text: Aristòfanes 
adaptació: Marc Joy, Joana Sureda i Laia Ferré 
direcció: Laia Ferré  
 
 

corifeus: TERROR I MISÈRIA DEL TERCER REICH 
Aquest any els Corifeus, que es fan grans, volien enfrontar-se amb una seriosa, amb missatge; un drama, deien. I vam llegir a classe 
aquesta obra que Bertolt Brecht va escriure entre 1935 i 1938 a partir de reculls de premsa i de testimonis reals sobre l’Alemanya 
nazi abans de la Segona Guerra Mundial. Es tracta d’escenes independents on, a partir de retalls, reflectia atrocitats i situacions de la 
vida quotidiana durant el govern de Hitler. Entre tots, vam triar algunes de les 27 escenes que la conformen i avui us les presentem. 

actors i actrius: 
Anna Mallorca, Berta Porta, Carla Rodríguez, Emma  Pedrol, Gerard Vilà, Joana Vallès, Judit Hernández, Júlia Puig, Laia Guillemain, 
Lara Sojo, Marcos Moral, Martí Fontdevila, Nandou Diedhiou, Olga Moreno 
text: Bertolt Brecht. Traducció de Heike van Lawick i Raquel Warschaver 
direcció: Joan Sureda 

 
 
 

diumenge 17 JUNY, 11:30 
 

bufons B: LES PIRATES (I EL TRESOR D'EN BARBA-ROJA) 
Un grup de pirates molt perilloses busquen el tresor perdut del pirata Barba-Roja. Aquest tresor va enfonsar-se fa molts anys al fons 
del mar, però ningú sap l'indret concret on es va enfonsar el vaixell. Per trobar-lo les pirates necessitaran l'ajuda de l'únic supervivent 
del naufragi, d'unes sirenes i del mateix esperit del pirata Barba-Roja... Tots ells les ajudaran? O serà una trampa?  

actors i actrius: 
Alexandra Da Cunha, Carla Guimerà i Adara Molina (Narradores), Júlia Buendia, Maria Capgigal, Sònia Farrés, Naia Muñoz i Berta 
Torralba (Pirates), Ariadna Garcia, Naiara Tena i Bruna Trilla (Sirenes), Genís Farrés (Vell) i Biel Asenjo (Barba Roja) 
direcció i dramatúrgia: Xènia Mateo (adaptació d'un text de Joan Sureda)  
 
 

bufons C: LA BRUIXA D’OZ 
Tres fades ens expliquen la història de la Dori i la Nita que estan a punt de viure una gran aventura: per art de màgia es trobaran dins 
el país d'Oz, un territori  sense fronteres i amb total llibertat d'expressió. Per poder tornar a casa, hauran de cercar la Bruixa d'Oz i pel 
camí tindran la sort de conèixer dos espantaocells, un home de llauna i dos lleons que també necessitaran dels consells de la dona 
més vella i sàvia del territori. Però potser el que busquen no és el que troben o el que troben no s'allunya tant del que busquen... 

actors i actrius: 
Àlex Barba (Lleó Roger), Aina Molano (Espantaocells Laura), Sofia Bajo (Nita), Adrià Sánchez (Home de Llauna) , Laia Ribas (Dori), Maria 
Andreu (Bruixa Rosa), Jan Planas (Fada Verda), Berta Asenjo (Bruixa Amapola), Noa Perez (Fada Vermella), Lucía Seoane (Espantaocells 
Ivet), Martina Ferrer (Fada Violeta), Hugo Ortigosa (Lleó Hector) 
direcció i dramatúrgia: Laia Ferré (a partir de la versió de “Mitja i Mitjoneta” del conte "El Mag d'Oz" de Lyman Frank Baum) 
 
 

comediants B: ASSASSINAT A L’ORIENT EXPRESS 
La famosa detectiva Claire Poirot i el seu ajudant Auditore són a Istanbul després de resoldre un cas. Allà es troben un vell amic, Bouc, 
propietari de l'Orient Express, que els convida a tornar a Londres amb el seu luxós i famós tren. El que no s'esperaven és que aquella 
nit, en un dels vagons, un dels passatgers seria assassinat. Podran la parella de detectius descobrir qui és l'assassí? Encara és al tren 
o ha fugit? Quin motiu s'amaga darrere d'aquesta misteriosa mort? 

actors i actrius: 
Lucía Campos (Claire Poirot), Arnau Rueda (Auditore), Pau Peña (Wolfang Bouc),  Josep Gomez (Pierre Michel),  Josep 
Verdeny (Ratchett), Pol Comas (William MacQueen), Paula de Haro (Caroline Hubbard), Martina Serra (Brenda Arbunthout), Emma 
Reverte (Mary Devenham), Mariona Álvarez (Nina Alvarado), Alexandre da Rosa (Tony Foscarelli), Cesc Miras (Philippe Von Strauss) i Noa 
Garcia (Elena Von Strauss). 
direcció i dramatúrgia: Xènia Mateo (a partir de l'adaptació cinematogràfica de la novel·la d'Agatha Christie) 

 
 

comediants A: poe 
Una casa que amaga molts misteris servirà d'inspiració per a Edgar Allan Poe i les seves històries de por. Un pintor obsessionat a 
pintar la seva jove esposa, un home hipnotitzat a punt de morir o uns germans tancats a una casa sense veure la llum del dia des de 
fa anys, són alguns dels personatges que surten a aquestes històries- A partir de tres contes de Poe (El retrat Oval, La veritat sobre el 
cas del senyor Valdemar i la Caiguda de la Casa Usher), el grup de Comediants A n'ha fet la seva pròpia versió. 

actors i actrius: 
Ariane Martinez (Mary), Jael Freiria (Mare i cuidadora), Guiu Beumala (Pare i Patrick), Loic Guillemain (Criat i ajudant), Oriol Martin (Edward 
i amic), Maria Ferreró (Criada i doctora), Aran Hernández (Valdemar i germà), Biel Santos (Doctor i majordom), Berta 
Escrigas (Maddeline) i Hug Obrador (Poe) 
direcció i dramatúrgia: Xènia Mateo (a partir d'una creació de grup inspirada en els contes d'Edgar Allan Poe)

 


