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Nelly Blue
8 de novembre

Buscando
a Hilary
22 de novembre

Quadern
Gris
29 de novembre

INFORMACI  I VENDA DE LOCALITATS

Lloc de representaci :
Can Massallera (carrer Mallorca, 30. Tel. 93 654 89 50)

Venda anticipada:

A les oficines de la Caixa de Catalunya.
Les 24 hores al tel fon de Telentrada 902 10 12 12

A la p gina web www.telentrada.com

A la taquilla de Can Massallera de dilluns a divendres
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.

Venda de localitats el dia de la funci :
Una hora i mitja abans a la taquilla de Can Massallera.

PREUS:

Entrada normal:
12 .

Entrada redu da:
estudiants, m s grans de 65 anys,

menors de 16 anys i parelles culturals: 9 

Les entrades amb descompte amb el carnet de parelles
culturals nom s es venen a la taquilla de Can Massallera,

tant anticipadament com el mateix dia de la funci .



Can Massallera

Ricard II 20 de setembre, 19 h
Factoria Esc nica Internacional
de William Shakespeare
Adaptaci  i direcci  Carme Portaceli
Int rprets David Bag s, Manel Barcel , Gabriela Flores,
Carme Gonz lez, Albert P rez, Dani NelÆlo (m sic)
Durada: 1 h 40 min

Nelly Blue 8 de novembre, 19 h
T de Teatre
de Marta P rez, Xavi Mira i Albert Ribalta
Direcci  Marta P rez
Int rprets Xavi Mira i Albert Ribalta
En Ricard treballa a la seva perruqueria de les Rambles mentre espera l’oportunitat de
convertir-se en professional de la can  mel dica italiana. El Ximo viu al seu poble a
Val ncia, on t  cura de la seva mare malalta, una dona autorit ria que l’obliga a reprimir
la seva passi  musical pel Nino Bravo. Un dia de tempesta, xop com un poll i amb un
single sota el bra , el Ximo entra a la perruqueria del Ricard a l’espera que la pluja
afluixi. Ricard li parla dels seus somnis de can ons i de cantants... I el Ximo descobreix
que tenen alguna cosa en com . s l’inici d’una aventura a la recerca de l’ xit.

Buscando a Hilary 22 de novembre, 19 h
Varela Producciones i la companyia de Blanca Marsillach
de Elise Varela        Direcci  Esteve Ferrer
Int rprets Blanca Marsillach, Miguel Foronda, Fran Sariego
En arribar als quaranta, Hilary, advocada d’ xit, reflexiona sobre la seva vida i el seu
moment actual i s’adona que se sent estancada, insatisfeta... no s feli . Aqu  comen a
un proc s de descobriment d’ella mateixa, de despertar a altres m ns. No s un cam
f cil, per : s’haur  d’enfrontar a les seves pors m s ntimes, als seus dimonis particulars.
Una com dia cida protagonitzada per Blanca Marsillach que ens parla d’un alliberament
personal, de la retrobada amb nosaltres mateixos.

Quadern Gris 29 de novembre, 19 h
El Canal / CAE Salt-Girona
de Josep Pla        Direcci  Joan Oll
Int rprets Montserrat Carulla, Joan Anguera, Ivan Benet
EDespr s d’estrenar-se aquest estiu al festival Grec de Barcelona amb gran xit de
cr tica i de p blic, arriba a Sant Boi la versi  esc nica d’El quadern gris de Josep Pla.
Joan Oll , mestre de les adaptacions liter ries, s’endinsa en el dietari que l’escriptor
empordan s va comen ar a escriure quan tenia 21 anys i que recull tot all  que l’envoltava
durant la seva poca d’estudiant. Palafrugell, Montaigne, l’Ateneu, el color del cel, la
carn d’olla, les dones o el tabac s n el rerafons d’unes descripcions acurad ssimes que
ens arriben en les veus de tres grans actors.

Ricard II s la historia de un destronament, del descens d’un home que ho
tenia tot, d’un rei leg tim per la seva sang per  no pels seus actes. Carme
Portaceli, amb un repartiment de primera divisi , dirigeix aquesta impactant
adaptaci  de l’obra de Shakespeare. Una posada en escena que ens trasllada
fins als nostres dies per  amb uns personatges que es mouen per les mateixes
passions i odis que els que l’autor va crear al segle XVI. Al cap i a la fi, la
humanitat no sembla haver canviar tant.


