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BONA GENT, 
de QUIM MASFERRER
divendres 16 i dissabte 17 de març
Monòleg on el públic és el protagonista

PUIG I CADAFALCH, UN CRÒQUIS
direcció i dramatúrgia MARC ROSICH
amb SERGI MATEU
diumenge 13 de maig
“Puig i Cadafalch, un croquis” apropa la vessant més humana del personatge 
en forma d’un monòleg dramàtic construït a partir de fragments de les seves 
memòries i d’una selecció dels seus discursos més famosos. 

 

SÀPIENS, 
de ROC ESQUIUS 
Direcció SERGI BELBEL
amb ENRIC CAMBRAY
i MIREIA PORTAS 
diumenge 25 de març
Ell és en Valentí Puig, el Conseller de Salut del moment, i com a bon sapiens, 
ha lluitat incansablement per ser qui és, per ser on és, i per cuidar dels altres. 
També, com a bon sapiens, està carregat de problemes, gairebé sempre 
ridículs i insospitats. Ella és la Marga Coll, i tot el que ella és i representa 
canviarà completament la vida d'en Valentí. I no pararà fins a trasbalsar 
també la de tota la resta.

 

LA BARCA NOVA
CENTRE CULTURAL DE SANT POL DE MAR
de IGNASI IGLESIAS
direcció  JOSEP MESTRES 
dissabte 26 de maig
Ignasi Iglesias feia estades a Sant Pol de Mar a principis de segle passat , on 
va prendre contacte amb tota aquella gent de mar i platja que aleshores era 
ben viva. Fruit d’aquesta experiència l´autor, que estava molt implicat amb 
el moviment modernista de l’època, s´inspirà per crear una obra plena de 
conflictes entre la tradició i la modernitat intentant trencar l´ordre establert 
de les coses i els esquemes socials imperants fins aleshores. 

LIRIC’S
JOSEP BATLLÓ SABATA, tenor 
GUILLERMO MORLINO RUMI, bariton
dissabte 9 de juny
L’agrupació musical Liric’s , és creada a l’any 2018 per el tenor Josep Batlló 
Sabala i pel baríton Guillermo Morlino Rumi, amb el desig de difondre la 
música, des de la clàssica, sarsueles, a musicals, tradicional catalana i 
popular.
Naixem com a grup musical, per que veritablement el que ens mou és fer 
arribar al públic el somriure, la llàgrima, el sospir, l’alè contingut, en definiti-
va l’emoció de l’art que estimem.

IMMORTAL
amb BRUNO ORO
dissabte 28 d’Abril
Estàs preparat per ser etern? Què faries si tinguessis tot el temps del món? 
TOT el temps del món. IMMORTAL és una comèdia dramàtica futurista on 
Bruno Oro es desdoblarà en multitud de personatges que gaudiran, patiran o 
s’enfrontaran a la immortalitat. Què faries si haguessis d’aguantar el teu 
sogre fins la fi dels temps? Què faries si haguessis de treballar en aquella 
feina que no t’agrada 200 anys més? Què faràs quan els teus propis fills ja 
siguin besavis? El primer solo teatral de Bruno Oro!

   EL NARCÍS S’HA TORNAT BOIG!
d’ASSUMPTA GONZÀLEZ
direcció  JOAN JOSEP MORA 
dissabte 5 de maig
El Narcís és un home que s’acaba de jubilar, però no el deixen disfrutar del 
seu temps lliure, sobretot la seva dona que el té amargat. De cop, uns 
esdeveniments imprevistos li permeten prendre’s la revenja.
La secció juvenil de l’Associació Cultural Esplai posa en escena aquesta 
comèdia d’Assumpta Gonzàlez en el marc de les festes de Sant Jordi. 
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Ajuntament de Puig-Reig

Organitza

amb el suport de



16 i 17 de març

15  €
22:00

25 de març

13 €18:00

PUIG I CADAFALCH,UN CROQUIS
MARC ROSICH

SERGI  MATEU

13 €
18:00

dramatúrgia i direcció
amb

13 de maig

26 de maig

LA BARCA NOVA

8 € 

21:30

Centre Cultural

Sant Pol de Mar
de Ignasi Iglesias

8 €

21:30

5 de maig

www.ametllademerola.cat

686 278 836

la

El Narcíss’ha tornat    boig!

28 d’abrilBruno Oro Immortal

13 €
22:00

* 4€ d‘increment en el preu dels espectacles per la compra al mateix dia a guixeta

9 de juny

8 €
22:00

Guillermo Morlino

Josep Batlló


