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L’oferta teatral terrassenca es multiplica amb la nova edició del 
programa Escenes Locals, que com cada any porta el teatre a espais 
molt diversos situats a tots els barris de la ciutat. La voluntat de 
l’Ajuntament és oferir una visió molt real i propera del dinamisme, 
bon nivell i potencialitat del que anomenem “teatre vocacional” a 
Terrassa, i apropar-la al màxim a tots els ciutadans i ciutadanes que 
vulguin gaudir-ne. 

Democratització de la cultura, proximitat i qualitat són els tres eixos 
del cicle, així com del conjunt de la programació teatral i cultural a 
la nostra ciutat: no volem que la cultura s’aturi, ni ens resignem a 
que no estigui a l’abast de tothom.

En l’edició 2014 d’Escenes Locals, arribem a les 17 companyies 
teatrals, gràcies a tres noves incorporacions, que formen un ampli 
mostrari on es troben tipologies molt diverses: companyes amateurs 
amb trajectòries molt consolidades, escoles locals de teatre, 
“ampes” de centres educatius, col·lectius de gent jove i gent gran… 
El nexe comú entre totes elles és la passió pel bon teatre, el 
compromís amb la vitalitat cultural de la ciutat de Terrassa i la 
voluntat d’oferir al públic les millors obres i les millors interpreta-
cions possibles.

Gràcies a la generosa implicació de moltes persones i entitats, a 
més de les pròpies companyies teatrals, aquest 2014 Escenes 
Locals fa un salt endavant en oferta, en qualitat i en diversitat, que 
ben segur que atraurà i satisfarà un públic cada vegada més 
nombrós i amb ganes de gaudir de bon teatre a tots barris de la 
ciutat.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa



16
  A LES
    18.30h

        Cia. de Teatre 34 Passes

Casa de nines
             de Henrik Ibsen |DRAMA

Casa de nines és un drama contemporani que mostra l’escletxa existent entre 
l’individualisme dels personatges i la moral de la societat de finals del XIX. Nora 
Helmer, és una dona bella, una esposa amatent, una criatura consentida: en 
definitiva, una nina. 
Aquell Nadal a casa dels Helmer no és com els altres. Nora, s’adona de la 
falsedat de tot allò que l’envolta.

Teatre de la Parròquia de Sant Cristòfor
Plaça de Ca n’Anglada, 37
Hi col·labora: Parròquia de Sant Cristòfor

FITXA
Nora Helmer, Marta Bou | Torvald Helmer, Jaume Gil | Dr. Rank, Agustí Bagué
Kristine Linde, Núria Moya | Sr. Krogstad, Josep Serrabasa | Helene, Montse Torné
Anne Marie, Mercè Galofre
Direcció | Antoni Maria Trullàs 

m
ar

ç diumenge 

  ESPECTACLE
        gratuït

+INFO: www.34passes.com



  A LES
      19h

dissabte 

22

Un vell professor espera a la seva habitació l'arribada del seu fill, que el portarà 
a una residència per a gent gran . Mentre espera, parla amb la seva dona, morta 
quan encara era jove, un esperit idealitzat davant el qual repassa esdeveniments 

i alts i baixos de la seva vida. Afirma haver tingut consciència del seu 
envelliment, en fer-se transparent als ulls dels altres, quan han deixat de mirar 

l'home que abans era i tampoc veuen l'ancià que avui és, com si no existís.
Tota una reflexió sobre la vellesa. 

FITXA
Mare, Margarita Alvarez | Pare, Paco Burguillos | Fill, Patrick Martínez 

Direcció | Oscar Garcia 
           

  ESPECTACLE
        gratuït

|TRAGICOMÈDIA PER A MÉS GRANS DE 12 ANYS

          Kiut Teatre

 Tocata y fuga

Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
Avinguda d’Àngel Sallent, 55 (antiga Bòbila Almirall)
Hi col·laboren: AV de La Maurina i entitats usuàries

del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany

m
ar

ç 



DS. A LES
21.00h
DG. A LES
12.00h
i 17.00h

L’obra narra la última setmana de la vida de Jesús de Natzaret segons la 
versió de Judes Iscariot. En aquest espectacle s’expliquen els fets més 
importants que van passar en aquells últims dies: les predicacions, el Sant 
Sopar, les negacions de Pere, l’arrest, la mort de Judes, la crucifixió i el 
davallament de la Creu entre d’altres.
  

Teatre Principal de Terrassa
Plaça de Maragall, 2
Ho organitza: Cia. La Retallada

FITXA
Jesús, José Antonio Martín | Maria Magdalena, Emma Carrera | Judes, Tomás Ros 
Pilatos, Goyo Neira | Caifàs, Xavier Pérez | Herodes, Ramón Rigol
Direcció | Tomás Ros Carmen 
            

ab
ri

l dissabte i 
diumenge 

DONATIU 10€
(destinat a informatitzar les aules

de l’escola Roc Alabern)

+INFO: www.laretallada.com | FACEBOOK Roc Alabern La Retallada

        La Retallada 

Jesucristo
       Superstar

|MUSICAL PER A TOTS
   ELS PÚBLICS

5 |6



  A LES
      19h

dissabte 

12

Diferents peces breus ens porten a espais molt propers a la  vida quotidiana. 
Algunes ens recorden la nostra, la dels veïns, la dels amics. D’altres ens 

sorprenen, no tot és el que sembla ni és previsible. Micropeces8 ens condueix 
per un espai molt proper entre els actors, el text i el públic.

FITXA
Rosa Domènech | Rosa Ponsarnau | Ana Alonso
Núria Roset | Óscar Ribé | Miquel Àngel Senar  

Direcció | José Antonio Aguado 
          

  ESPECTACLE
        gratuït

  Companyia8

  Micropeces8

Casal Cívic de Xúquer
Carrer de Xúquer, 17

Hi col·labora: AV de Xúquer

ab
ri

l
|MICROTEATRE PER A
   MÉS GRANS DE 12 ANYS

de José A. Aguado i
   Rosa Ponsarnau

+INFO: http://blocs.xtec.cat/companyia8 | FACEBOOK Companyia8



12
  A LES
     19h

    Grup de teatre d'Amics de les Arts i
        Joventuts Musicals de Terrassa

Captiu del Càntic,
Amb aquesta conferència, acompanyada d'un recital de poemes, es va retre 
homenatge a Salvador Espriu amb motiu del centenari del seu  naixement.

Casal Cívic de Ca n’Aurell
Plaça del Tint, 4
Hi col·labora: AV de Ca n’Aurell

FITXA
Jaume Aulet | Tomàs Nadeu
Idea i realització | Jaume Aulet 
            

ab
ri

l dissabte 

  ESPECTACLE
        gratuït

+INFO: www.amicsdelesarts-jjmm.cat

poemes de Salvador Espriu



  A LES
    18.30h

diumenge 

13

En un viatge de negocis a Suècia, Hilari Serres es veu obligat a dormir amb la 
dona del seu client Carl Thullin, descendent d’esquimals, per tal de no 

menysprear la seva hospitalitat.
Però la cosa es complica quan Thullin viatja a Catalunya. Hilari tem que li haurà 

de tornar el favor. Ajudat pel seu amic Olimpi, tramen un pla per fer content a 
Carl sense que la dignitat de la seva dona, Flor, es vegi afectada.

FITXA
Hilari Serres, Marc Talló | Flor Serres, Ester Reyes | Olimpi Gil, Francesc Muntada 

Feliu Parès, Xavi Alàs | Cleo, Lídia Santasusagna
Carl Thullin, Rubén Santasusagna | Simone, Cori Muntada  Direcció | Pilar Martí 

           

  ESPECTACLE
        gratuït

Teatre de la Parròquia de Sant Cristòfor
Carrer de Ca n’Anglada, 37

Hi col·labora: Parròquia de Sant Cristòfor

ab
ri

l
+INFO: www.pamteatre.com | FACEBOOK pamteatre

 Grup PAM
            Teatre

 No em toquis
      la Flor de Lluís Coquard

    |COMÈDIA



27
  A LES
      17h

Teatre dels Salesians de Terrassa
Carrer de Maria Auxiliadora, 45 (entrada pel c/. Sicília, davant nº 8)
Ho organitza: Centre Juvenil Salesians Terrassa - Ja Som Algú

ab
ri

l dissabte 

PREU 5€

Bella és una brillant i bonica jove que fa servir la lectura com a vàlvula 
d'escapament de la seva vida rutinària. Quan el seu pare és capturat en un 
misteriós castell, Bella va a la seva cerca i acaba prestant-se a ocupar el seu 
lloc. El castell és propietat d'una turmentada Bèstia que comprovarà que en 
realitat és un jove príncep sota els efectes d'un encanteri. Només quan 
conegui l'amor, el príncep podrà tornar al seu veritable cos.

Equip de direcció | Pedro A. Ramírez, Anna Carrera i Adri Redondo 
            

+INFO: terrassa.salesians.cat
    FACEBOOK centrejuvenil.terrassa.salesians

       Grup de Teatre Ja Som Algú 

La Bella y
      la Bestia

|MUSICAL PER A TOTS
   ELS PÚBLICS

RESERVA D’ENTRADES: 
www.jasomalgu.es o a taquilla 
1 hora abans de l’espectacle



  A LES
    18.30h

dissabte 

3

Un conte musical original en català, anglès, francès i italià, pensat per 
als més petits!

Durant una festa familiar en una família de llops, uns llobatons 
decideixen escapar-se per anar a jugar al bosc.

Després d'haver-se perdut, trobaran el seu camí amb l'ajut de tots els 
animals dels bosc. Els llops vénen de molts països diferents, parlen 

moltes llengües: català, francès, anglès i italià! Una immersió en una 
experiència màgica i auditiva única.

FITXA
Christophe Sainsot Tintou

  ENTRADA:
     taquilla inversa
           (l’espectador/a decideix el preu)

  Companyia
Bruc Brothers

  Els Llobatons

Ateneu Candela
Carrer Montserrat, 136

Ho organitza: Kaòtik Teatre

m
ai

g
|CONTE MUSICAL PER A
   INFANTS DE 3 A 6 ANYS

de Christophe Sainsot
                         Tintou

+INFO: www.brucbrothers.cat



10
  A LES
      19h

        Grup Teatral Egarenc

l’Hostal de la Glòria
             de Josep Ma. De Sagarra |COMÈDIA

L'acció passa a Ripoll. La Glòria i el seu marit tenen un hostal. Amb ells viu 
una germana de la Glòria que és envejosa i sorruda.
Andreu, vol escapar-se amb la germana, abandonant la Glòria, que, a la 
vegada, està sent assetjada pel jutge de Ripoll.

Centre Cívic President Macià
Rambla de Francesc Macià, 159
Hi col·labora: AV de Sant Pere Nord

Direcció | Jaume Sellarès 
            

m
ai

g dissabte 

  ESPECTACLE
        gratuït



  A LES
     19h

dissabte 

17

Rosita, una noia òrfena que viu a casa dels seus oncles a Granada, es veu 
obligada a separar-se del seu promès, que marxa a l'Argentina amb la seva 

família. Abans de marxar, però, aquest li promet que tan aviat com pugui 
tornarà per casar-se amb ella, sempre que estigui disposada a esperar. La noia 

espera, però la situació es perllonga durant anys. Mentre l'ambient opressiu i 
indiscret de la ciutat de províncies va caient sobre la família com una llosa 

cada cop més pesada.

 Companyia
     Nieles
 Doña Rosita la soltera
o el lenguaje de las flores

Sala Crespi del Casal de Sant Pere
Carrer Major de Sant Pere, 59

Ho coorganitza: Compañia Nieles

m
ai

g
|COMÈDIA

+INFO: www.stacruzcanjayar.terrassa.net

de Federico García Lorca

Direcció | Manu Fuster
           

  ESPECTACLE
        gratuït



18
  A LES
    18.30h

        Egar Show

Carta d’una
      desconeguda

Un conegut novel·lista rep, un dia, la carta que li envia una dona desconeguda.  
En ella li explica l’amor que ha sentit per ell, que mai no l’ha coneguda, des 
que era joveneta. Un amor silent i fidel. Un amor impossible.

Casal del Segle XX
Plaça del Segle XX, 11
Hi col·labora: AV Segle XX

FITXA
Lisa (el present), Pilar Alcoba | Lisa (el passat), Ambra de Turro
Stefan, Elías Barco | L’autor, Albert Vidal 
Direcció | Marta Frauca 

m
ai

g diumenge 

  ESPECTACLE
        gratuït

+INFO: egarshow.bcn.clicportal.com | FACEBOOK Egar Show

d’Stefan Zweig
Versió lliure d’Albert Vidal

|DRAMA PER A PÚBLIC ADULT



  A LES
    18.30h

diumenge 

18

Un avió es veu obligat a fer un aterratge forçós, els passatgers es refugien a 
una casa deshabitada on hi passen la nit. De mica en mica anirem coneixent 

qui és cada un d’ells i com és la seva personalitat.
Direcció | Robert Rué

           

  ESPECTACLE
        gratuït

Centre Cívic Alcalde Morera
Plaça de Can Palet, 1

Hi col·laboren: Club de la Gent Gran de Can Palet,
AV de Can Palet i Grup de Dones amb Iniciativa

m
ai

g
+INFO: www.elsocial.org

      El Social
             Teatre

 Aquesta nit
        és la vespra

de Víctor Ruiz Iriarte
Adaptació d’El Social Teatre

|COMÈDIA



Ateneu Candela
Carrer Montserrat, 136
Ho organitza: Kaòtik Teatre

  ENTRADA:
     taquilla inversa
           (l’espectador/a decideix el preu)

24
  A LES
    18.30h

La Mariona està avorrida i es posa a dibuixar. Quina sorpresa quan descobreix 
que tot el que dibuixa es fa realitat! Farà aparèixer un personatge de carn i 
ossos: en Neret, vingut d'un lloc on hi passen històries fantàstiques!
Però... com s'ho farà la Mariona per tornar-lo a entrar al dibuix?
Mentre ho soluciona, en Neret ens explicarà com és el lloc d'on ve i quines 
coses hi passen.
FITXA
Neret, Pau Gómez | Mariona, Marion Alberich

m
ai

g dissabte 

+INFO: www.contesneret.cat | FACEBOOK facebook.com/contesneret

    Els Contes
       d’en Neret
             |ESPECTACLE DE TEATRE PER A INFANTS DE 4 A 9 ANYS



  A LES
      19h

dissabte 

31

En Manelic, un home senzill i primitiu, 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 ell és un matrimoni de conveniència. La Marta, envilida per la 

relació forçada amb en Sebastià, troba en l'amor d'en Manelic la força per 
esdevenir lliure i trencar la dependència que la subjectava a en Sebastià. 

FITXA
Xelxa, Xavi | Nuri, Berta | Josep, Eduard | Pepa, Esther| Antònia, Ester

Marta, Alba | Sebastià, Òscar| Tomàs, Ramón | Manelic, Patrick 
Direcció | Oscar Garcia 

  ESPECTACLE
        gratuït

Centre Cívic Alcalde Morera
Plaça de Can Palet, 1

Hi col·labora: Club de la Gent Gran de Can Palet,
AV de Can Palet i Grup de Dones amb Iniciativa

m
ai

g 
        Cia. Qollunaka

Terra Baixa
             d’Àngel Guimerà |DRAMA

+INFO: www.qollunaka.cat



7
  A LES
      19h

     Estèreo Rum’s

       Antígona
Dues ciutats, dos germans enfrontats en una guerra. A la batalla final tots dos 
moren, l’un de la mà de l’altre. Arriba la pau, però el rei dels vencedors ordena: 
“Només el germà que ha lluitat al meu costat serà enterrat amb honors. L’altre 
que es podreixi, que el seu cos es quedi a terra i sigui devorat pels gossos o els 
voltors. Qui contradigui aquesta ordre morirà lapidat”. Antígona, germana dels 
dos morts, no pot tolerar aquesta injustícia. Creu que un cop morts, tan germà 
és l’un com l’altre.

Casal de Montserrat, Torre-sana i Vilardell
Carrer de Salamanca, 35
Hi col·labora: AV de Torre-sana, AV Vilardell,
Dones amb empenta i Esplai Tremola

FITXA
Antígona, Lilibeth Pereira | Ismene, Meritxell Pareja
Creont, Juan Madolell | Hèmon/Tirèsias, Gerardo Mateos
Corifeu/Narrador, Maria Lindoso | Soldat/Missatger, Al Ousseynou Ndiaye
Direcció | Eloi Falguera 
            

R ’è RR

ju
ny

 dissabte 

  ESPECTACLE
        gratuït

de Sofocles Versió pròpia|TRAGÈDIA PER A TOTS ELS PÚBLICS



  A LES
      19h

dissabte

14

Delicades és una obra construïda amb fragments, trossos, amb elements que en 
aparença no tenen relació però que configuren un univers peculiar. Mira d’explicar 
en clau d’humor unes històries, de vegades no tan fràgils ni delicades, que ens han 

fet connectar amb la història de les nostres àvies.
FITXA

Olga Cabús | Ma. José Carim | Xavier Giménez | Antònia López 
Mireia Martí | Anna Monsonet | Marta Panadés

Francina Pujol | Laia Salvador
Direcció | Teresa Sánchez

  ESPECTACLE
        gratuït

Centre Cívic President Macià
Rambla de Francesc Macià, 159

Hi col·labora: AV de Sant Pere Nord

ju
ny

+INFO: www.lespisanes.net

            Pisanes i companyia

      Delicades
de T de Teatre i Alfredo Sanzol

Traducció de Sergi Belbel
|COMÈDIA DRAMÀTICA



21
  A LES
      19h

  Farga’m Teatre

   El Regne
       de Lailònia

Quatre germans cerquen el regne de Lailònia per trobar la felicitat en un món 
imaginari. Cadascun d’ells emprèn el camí en una direcció diferent on viure la 
seva pròpia aventura. A la tornada, els quatre germans creuen haver trobar 
Lailònia, però potser... El Regne de Lailònia és un espectacle on predomina el 
moviment i el color, amb l’objectiu de despertar la creativitat i la imaginació.

Centre Cívic Avel·lí Estrenjer
Plaça de la Cultura, 5
Hi col·labora: AV Poble Nou – Zona Esportiva
i Club de la Gent Gran del Districte

FITXA
Mariona Duch | Maria Domènech | Laura Gomariz | Alba Millán Àlex Ferrer | 
Ivan Garcia | Maya Álbarez | Laura Soria | Miriam Cayuelas Gemma Martínez   
Direcció | Rubèn Domènech 

ju
ny

dissabte 

  ESPECTACLE
        gratuït

FACEBOOK fargamteatre.terrassa

Adaptació de Rubèn Domènech |COMÈDIA FANTÀSTICA



  A LES
    18.30h

diumenge

22

Aquest espectacle ofereix a partir d’històries, poesies, cançons i imatges, 
situacions viscudes a l’alemanya de Hitler. Escoltar, observar, reflexionar  

des de la perspectiva actual, uns esdeveniments llunyans en el temps però 
propers en la memòria.

FITXA
Pau Gómez | Carol Ortiz | Rosa Aguado

Música, Pep Bonachera | Audiovisuals, Lluís Pi   Direcció | Rosa Aguado
           

  ESPECTACLE
        gratuït

Sala Xavi Sallent del C. Parroquial de la Santa Creu
Carrer de Pere Fizes, 25

Hi col·labora: Parròquia de la Santa Creu

ju
ny

+INFO: www.accioteatre.es | FACEBOOK Acció Teatre

     Acció Teatre

Una llum
    entre grisos
Poesies, cançons i relats breus de B. Brecht

Traduccions: Feliu Formosa i Clara Formosa
|DRAMA



C.C. Mª Aurèlia Capmany
Av. D’Àngel Sallent, 55

Casal de Can Boada
c/ Joan d’Àustria, 11

Centre Cívic President Macià
Rambla Francesc Macià, 159

Ateneu Candela
c/ Montserrat, 136

Centre Cívic Montserrat Roig
Av. Barcelona, 180

Teatre dels Salesians de Terrassa
c/ Maria Auxiliadors, 45 (entrada C/ Sicília)

Centre Cívic Alcalde Morera
Plaça de Can Palet, 1

Centre Cívic Avel·lí Estrenjer
Plaça de la Cultura, 5

Sala Xavi Sallent
del Centre Parroquial Santa Creu
c/ Pere Fizes, 25
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Sala Crespi del Casal de Sant Pere
c/ Major de Sant Pere, 50

Casal de Montserrat, Torre-sana i 
Vilardell
c/ Salamanca, 35

Casal del Segle XX
Plaça del Segle XX, 11

Casal Cívic de Ca n’Aurell
Plaça del Tint, 4

Teatre de la Parròquia de Sant Cristòfor
c/ Ca n’Anglada, 37

Casal Cívic de Xúquer
c/ Xúquer, 17

Teatre Principal de Terrassa
Plaça de Maragall, 2
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6è Cicle ABRIL-JUNY 2014

Cicle de concerts gratuïts que vol donar a conèixer i fer 
entendre la música clàssica.
L’objectiu és acostar a la ciutadania a un gènere sovint 
desconegut i, per aquest motiu, amb públics minoritaris, a 
la vegada que donem suport a les potencialitats de moltes 
formacions musicals de l'àmbit anomenat “clàssic” que 
resideixen a la nostra ciutat.
Cada concert estarà acompanyat d'una explicació que 
aportarà informació tant de la formació musical, com del 
repertori que interpreta.

Properament

Direcció artística i de producció, Imma Vilches
Disseny gràfic, Ingenia Creatius
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Més a Prop Terrassa

AMB EL SUPORT DE

Per a més informació:
Casa Soler i Palet, Font Vella 28

08221 Terrassa
Tel. 93 783 27 11 o bé 

cultura.districtes@terrassa.cat
www.terrassa.cat/culturaaprop 

HO ORGANITZA

Tots els espectacles són gratuïts, excepte els indicats.
Aforaments limitats.

HI COL·LABOREN


