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De dilluns a divendres de 10 a 21 h
Dissabtes de 10 a 13 h

UN MUNT DE MOTS
CUENTOS DE MI ANDAR 
(CUBA-VALÈNCIA) 
Narració oral (adults / castellà)
Dijous 20 d’octubre a les 19.30 h 

La tradició oral del món multicolor, i multi 
sabor, des d’Àfrica fins a Amèrica del Nord, 
passant per Europa i Amèrica Llatina.

A càrrec de Coralia Rodríguez.

EL SENYOR PERRAMON
Comèdia (adults / català)
Dijous 27 d’octubre a les 19.30 h 

El Senyor Perramon és una adaptació lliure 
de l’Avare de Molière. Una comèdia divertida 
que relata els embolics generats per dos 
germans per deslliurar-se de la tirania d’un 
pare usurer i poder gaudir de l’herència que 
els correspon.

A càrrec del grup de teatre Rocaguinarda.

ROBA ESTESA
Teatre musical (adults / català)
Dijous 3 de novembre a les 19.30 h 

Ariadna Cabiró i Núria Cuyàs ens presenten 
un espectacle de cabaret definit per la força 
de la música i el poder de la paraula directa. 
A través d’un repertori format per grans 
temes coneguts pel públic.

A càrrec de Els Pirates Teatre.

COM NOS TORNEM
Oratòria i declamació (adults / català)
Dijous 10 de novembre a les 19.30 h

Espectacle delirant protagonitzat per 
Isabel Castro que recupera aquelles poesies 
d’abans… dites com abans. Isabel Castro, 
una perruquera d’origen murcià, en jubilar-se 
queda vídua i cau en una depressió. Per 
distreure’s, comença a treballar com a perru-
quera voluntària en casals d’avis i hospitals…

A càrrec de Gisela Figueras de Bubulina teatre.

ACTIVITATS

PETITES BAMBOLINES, UN CICLE DE 
TEATRE DE PETIT FORMAT, que farà les 
delícies dels amants del teatre gràcies a 
diferents companyies teatrals tan amateurs 
com de llarga trajectòria. 

Veniu a gaudir de la millor narració oral, de 
la comèdia, els monòlegs, la declamació… 
Troba la teva proposta i gaudeix-ne!
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