
Can Massallera
de febrer a maig del 2013

Lloc de representació: Can Massallera. 
(C. Mallorca, 30. Tel. 936548950)

Venda anticipada:
A les oficines de CatalunyaCaixa.
Les 24 hores al telèfon de Telentrada 902 10 12 12
A la pàgina 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 funció: 
 de 17’30 a 19 h a la taquilla de Can Massallera

 
Preus:
Entrada normal: 12 euros. 
Entrada reduïda: estudiants, més grans de 65 anys, menors de 16 anys, 
parelles culturals, carnet jove, carnet biblioteques i grups (mínim 10): 9 euros. 
Abonament als 4 espectacles: 27 euros. 
Entrada infants espectacle “Clinc”: 5 euros.

Les entrades amb descompte amb el carnet de parelles culturals només es 
venen a la taquilla de Can Massallera, tant de manera anticipada com el ma-
teix dia de la funció.

Informació 
i venda de localitats

Agenda

9 maletes 
De Joaquim Oristrell

17 Febrer
19h

Confessions de dones de 30
De Domingos Oliveira

17 Març
19h

14 Abril
19h

Litus
De Marta Buchaca

Clinc!
De Pep Bou

19 Maig
19h

Gegants i dracs
De Rah-mon Roma

Casal de Marianao

Contes de Butxaca

24
Febrer
12h

“Palla, fusta, pedra”, la his-
tòria dels tres porquets. 
Galiot Teatre

TeaTre Cal ninyo

Titelles

10
Febrer
12h

Casal de CiuTaT

 CooperaTiva Molí 
nou

La mar a terra. 
De Rah-mon Roma

10
Febrer
12h

Contes de Butxaca



Clinc!
De Pep Bou

Fruit dels anys d’experimentació amb el llenguatge de les bombo-
lles de sabó i altres estructures tensioactives neix ‘Clinc!’, prota-
gonitzat per dos dels talents emergents de la companyia: Isaías 
Antolín i Eduardo Telletxea, i creat i dirigit per Pep Bou.

El muntatge és un pas més en el llenguatge propi de la factoria 
Bou, amb nous personatges i amb una accentuada tonalitat còmi-
ca que conforma un tipus d’espectacle innovador.

Clinc! narra les peripècies de dos personatges que es troben en 
un món on tot els és desconegut. Mitjançant l’experimentació 
inicien un procés cap al coneixement exterior i interior que no 
culminarà fins que facin “Clinc!”.

CreaCió i direCCió: PeP Bou inTèrpreTs: IsaIas antolín, 
eduardo telletxea, agustí sanllehí.
durada: 60 mInuts.

Estrenat a Temporada Alta Salt-Girona. Mercè Sampietro i Eduard 
Iniesta es posen en mans de Joaquim Oristrell, director i drama-
turg, per presentar al públic dos col·leccionistes de vides alienes, 
dos personatges que recol·lecten amb obsessió missives autèn-
tiques de personalitats com Henry Miller, Marilyn Monroe, Josep 
Pla, Alfons XIII o Jack l’Esbudellador.

La Mercè ens explica la peculiar història d’amor que van viure 
durant tres calorosos dies d’agost a Brooklyn la Brenda, hereva 
d’una petita fortuna, i el Jacob, un músic a la caça d’inspiració. 
La Brenda i el Jacob, en companyia de 7 gats i 9 maletes, han de 
complir l’última voluntat d’una bibliotecària que col·leccionava les 
millors cartes mai escrites: cartes autèntiques de personatges 
tan coneguts com Henry Miller, Marilyn Monroe, Josep Pla, Pere 
Calders o Jack l’Esbudellador. Un joc teatral i musical amb un toc 
de comèdia, un aire de thriller i un final sorprenent. I tot, dins de 
9 maletes.

direCCió i draMaTúrgia: JoaquIm orIstrell. inTèrpreTs: mer-
cè samPIetro I eduard InIesta. MúsiCa: eduard InIesta.
durada: 70 mInuts.

9 maletes 
De Joaquim Oristrell

Una tragicomèdia de FlyHard Produccions que va guanyar el pre-
mi #postfunció a la millor obra de l’any.

Fa tres mesos en Litus va morir. Es va estimbar amb la furgoneta. 
En Litus es va suïcidar. La Laia, la seva nòvia, encara se sent cul-
pable mentre mira de refer la seva vida. En Pepe, el seu company 
de banda, ara triomfa en solitari fent concerts per tot el país. En 
Pau, el seu company de pis, encara manté la seva habitació com 
la va deixar. En Marc, fracassant de nou en les seves relacions, 
troba a faltar les paraules d’en Litus. I en Toni, el seu germà, els 
ha convocat aquesta nit per recordar-lo. Però no ha estat idea d’en 
Toni fer una trobada en memòria del seu germà, va ser en Litus 
que així ho va deixar escrit en una carta. Una autèntica lluita entre 
viure en la nostàlgia, recordant aquells moments en els que van 
ser feliços, o avançar en la seva vida. 

draMaTúrgia i direCCió: marta Buchaca 
inTèrpreTs: sara esPígul, BorJa esPInosa, JoseP soBrevals, 
sergI torrecIlla I davId verdaguer.
durada: 80 mInuts.

14 Abril
19h

Litus
De Marta Buchaca

Quan tens 10 anys, et porten al llit i t’expliquen un conte. Quan 
en tens 20, t’expliquen un conte i et porten al llit. I quan pases la 
barrera dels 30 ja dius ‘deixa’t de contes i porta’m al llit.

Confessions de dones de 30’ és una comèdia on tres actrius ens 
parlen dels problemes femenins més comuns un cop superada 
la barrera dels 30 anys, quan inevitablement comences a sentir 
aquella angoixant pressió social de saber que tot ha de ser ara o 
mai; has de triomfar ara o mai, has de tenir un fill ara o mai, has 
d’aconseguir un home ara, o ara!

He rigut, he rigut i he rigut. És el que el public diu desprès d’haver 
vist l’obra.

 

direCCió: edu PerIcas inTèrpreTs:merItxell huertas, Yolan-
da ramos, ota vallès.
durada: 90 mInuts.

Confessions de dones de 30
De Domingos Oliveira

TeaTre i MúsiCa CoMèdia

TragiCoMèdia TeaTre visual

17 Febrer
19h 17 Març

19h

19 Maig
19h FESTA

MAJOR 
2013


