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ACTE DE PRESENTACIÓ PROGRAMACIÓ TEMPORADA DE 
TEATRE I MÚSICA 2022-2023 - EL GEGANT DEL PI 

Fitxa artística
Dramatúrgia i interpretació: Pau Vinyals
Direcció: Júlia Barceló
Escenografia: Judit Colomer
Espai Sonor: Arnau Vallvé 
Figurinista: Joan Ros
Moviment: Laura Vago
Producció: Júlia Simó

Presentació de la programació estable de teatre i música de la nova temporada 
2022-23. Es desvelaràn totes les obres i concerts programats de setembre de 2022 
fins a juny de 2023 així com algunes de les pel•lícules que el Cicle Gaudí durà al mu-
nicipi.
L’acte conclourà amb la representació d’una de les obres recomanades per la comis-
sió assessora de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona: EL GEGANT 
DEL PI de Pau Vinyals, un monòleg que no deixarà indiferent a ningú.

Sinopsi
El gegant del Pi és un monòleg escrit per un actor, Pau Vinyals, i en aquest cas 
interpretat pel mateix autor. És un procés de creació per trobar les paraules de tots 
els silencis que habiten una família, un poble. Un viatge del poble a la ciutat i de la 
ciutat al mig del bosc i del bosc al menjador de casa. De l’espai públic al privat. El 
gegant del Pi és una autoficció de l’herència rebuda, d’un intent per encarar la 
construcció d’una llar.

Què n’ha dit la crítica?
“'El gegant del Pi' de Pau Vinyals és un debut lluminós.” –L’Apuntador-

Per què anar-la a veure?
Per a saber en primícia i exclusiva tota la programació estable de teatre i música a 
més de poder veure un monòleg preciós, autobiogràfic i sorprenent d’un actor que 
ens demostra que te molt a dir com a autor. A més, l’entrada és totalment gratuïta!

DIVENDRES 16.09.22 – 20:00h Teatre de la Vila Gratuït

Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat





DISSABTE 24.09.22 – 19:00h Teatre de la Vila 3€, 4€, 5€DISSABTE 24.09.22 – 19:00h Teatre de la Vila 3€, 4,5€

ESCAPE ROOM

Fitxa artística
Direcció: Hèctor Claramunt
Guió: Hèctor Claramunt, Joel Joan
Música: Xavier Capellas  
Fotografía: Xavi Giménez
Repartiment: Joel Joan, Ivan Massagué, Paula 
Vives, Mònica Pérez, Ferran Carvajal
Productora: Arriska Films, Focus Audiovisuals

Sinopsi
Quatre amics/gues. Una habitació. Molts secrets. I una única via de sortida: la veritat. 
Una comèdia que posa de cap per avall els plans de dues parelles disposades a 
passar una gran nit en una fuita room. Si voleu sortir d'aquest joc tan imprevisible 
com esbojarrat, haureu de posar a prova la vostra amistat. Per ells/es ha arribat l'hora 
de la veritat.

Què n’ha dit la crítica?
“Maquiavélicamente divertida, miserablemente humana” 
–Cine Nueva Tribuna-

Per què anar-la a veure?
Si ja hem vist la (divertidíssima) obra de teatre, podrem comprovar què pot fer i què 
ens pot aportar el cinema, que el teatre no és capaç d’aportar o fer, i viceversa. Si no 
hem vist l’obra de teatre, aquesta pel•lícula son 90 minuts de (com a mínim) entrete-
niment assegurat.

Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat





EL GEGANT DEL PI 

Fitxa artística
Direcció: Hèctor Claramunt
Guió: Hèctor Claramunt, Joel Joan
Música: Xavier Capellas  
Fotografía: Xavi Giménez
Repartiment: Joel Joan, Ivan Massagué, 
Paula Vives, Mònica Pérez, Ferran Carvajal
Productora: Arriska Films, Focus Audiovi-
suals

Sinposi
Quatre amics/gues. Una habitació. Molts secrets. I una única via de sor-
tida: la veritat. Una comèdia que posa de cap per avall els plans de 
dues parelles disposades a passar una gran nit en una fuita room. Si 
voleu sortir d'aquest joc tan imprevisible com esbojarrat, haureu de 
posar a prova la vostra amistat. Per ells/es ha arribat l'hora de la veritat.

Crítica
“Maquiavélicamente divertida, miserablemente humana” 
–Cine Nueva Tribuna-

Per què anar-la a veure?
Si ja hem vist la (divertidíssima) obra de teatre, podrem comprovar què 
pot fer i què ens pot aportar el cinema, que el teatre no és capaç 
d’aportar o fer, i viceversa. Si no hem vist l’obra de teatre, aquesta pe-
l•lícula son 90 minuts de (com a mínim) entreteniment assegurat.

PÍDEME PERDON
(o como volver a la calle Mariano)

Fitxa artística
Autoria, Dramatúrgia i interpretació: Celia 
Nadal, Javier Manzanera, Luis Felpeto
Direcció: Antonio C. Guijosa
Escenografia: Chácena Producciones, Eduardo 
Manzanera, Pepe Hernandez
Iluminació: Pedro A. Bermejo
Vestuari: Maria Cortés

Sinopsi
Antuán, Flor i Pedro, sense saber-ho, entrellacen les seves vides des de molt enrere. Es 
necessiten. Es deuen alguna cosa. PÍDEME PERDON és la història d'aquestes tres perso-
nes, que en un acte de responsabilitat, decideixen travessar les seves tares d'infància 
amb l'esperança íntima de recuperar la mirada del nen. Són tres persones que no es 
resignen. Perquè mai no és massa tard per tenir una infància feliç.

Què n’ha dit la crítica?
“Una delicia que nos hace salir del teatro con la sensación de que nos han hablado al 
corazón, y lo que es más importante, desde la sinceridad más absoluta.” 
–Vista Teatral-

Per què anar-la a veure?
Perigallo Teatro i Palau-solità i Plegamans es coneixen molt bé, i sempre marxen del 
teatre encantats els uns amb els altres. La Celia i el Javier diuen que és el seu millor 
text, marca Perigallo Teatro, és a dir: teatre intens amb molt d’humor, natural convi-
dant-nos a la reflexió.

Taller “Crear entre dos” 
La companyia oferirà un taller gratuït divendres 30 al mati al Teatre.
Un esdeveniment al voltant del tema de la creació, per despertar el desig creatiu i 
exercitar el múscul de la convivència. Però (com deia Lorca) amb gran modèstia.
+Informació properament a Can Cortès o a les xarxes socials municipals.

DIVENDRES 30.09.22 – 20:00h Teatre de la Vila 10€, 12€

Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat





ESCAPE ROOM

Fitxa artística
Direcció: Hèctor Claramunt
Guió: Hèctor Claramunt, Joel Joan
Música: Xavier Capellas  
Fotografía: Xavi Giménez
Repartiment: Joel Joan, Ivan Massagué, Paula 
Vives, Mònica Pérez, Ferran Carvajal
Productora: Arriska Films, Focus Audiovisuals

Sinopsi
Quatre amics/gues. Una habitació. Molts secrets. I una única via de sortida: la veritat. 
Una comèdia que posa de cap per avall els plans de dues parelles disposades a 
passar una gran nit en una fuita room. Si voleu sortir d'aquest joc tan imprevisible 
com esbojarrat, haureu de posar a prova la vostra amistat. Per ells/es ha arribat l'hora 
de la veritat.

Què n’ha dit la crítica?
“Maquiavélicamente divertida, miserablemente humana” 
–Cine Nueva Tribuna-

Per què anar-la a veure?
Si ja hem vist la (divertidíssima) obra de teatre, podrem comprovar què pot fer i què 
ens pot aportar el cinema, que el teatre no és capaç d’aportar o fer, i viceversa. Si no 
hem vist l’obra de teatre, aquesta pel•lícula son 90 minuts de (com a mínim) entrete-
niment assegurat.

         UNA NIT AMB EL MAG LARI 

Fitxa artística
Guió i Direcció: Josep Maria Lari
Interpretació: Mag Lari i Lluc Perelló
Disseny d’il•luminació: Oriol Rufach
Tècnic de llum i so: Oriol Rufach
Escenografia: Castellserà Màgic
Fotografia: David Ruano, Jordi Garcia 

Sinopsi
Hi ha nits màgiques, i després hi ha nits que directament són màgia: com la que ens 
espera amb el Mag Lari!
Amb més de 25 anys sobre l’escenari i tota una vida dedicada a l’art de sorprendre, el 
Mag Lari ens porta una nit plena d’il•lusions, jocs, llums, fum i molt d’humor. Perquè 
no és només un mag que es treu cartes de la màniga, també ens fascinarà amb miste-
ris i trucs que ens deixaran bocabadats. Amb només una hora i vint minuts, ens podrà 
fer desaparèixer, riure i, fins i tot, ballar.
Preparats per formar part de l’espectacle?

Què n’ha dit la crítica:
“La màgia és l’espectacle”
-Recomana.cat

Per què anar-la a veure?
El Mag Lari és potser el mag català més singular i carismàtic que es recorda des del 
gran Màgic Andreu. Màgia ben feta, i riures per grans i petits és la infalible fórmula 
que l'ha portat a ser un dels millors mags d'Europa.

Espectacle co-organitzat amb JOS ESPECTACLES S.L.

15€Teatre de la VilaDISSABTE 15.10.22 – 18:00h 

Reserva d’entrades: entrapolis.com 
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PÍDEME PERDON
(o como volver a la calle Mariano)

Fitxa artística
Autoria, Dramatúrgia i interpretació: Celia 
Nadal, Javier Manzanera, Luis Felpeto
Direcció: Antonio C. Guijosa
Escenografia: Chácena Producciones, Eduardo 
Manzanera, Pepe Hernandez
Iluminació: Pedro A. Bermejo
Vestuari: Maria Cortés

Sinopsi
Antuán, Flor i Pedro, sense saber-ho, entrellacen les seves vides des de molt enrere. Es 
necessiten. Es deuen alguna cosa. PÍDEME PERDON és la història d'aquestes tres perso-
nes, que en un acte de responsabilitat, decideixen travessar les seves tares d'infància 
amb l'esperança íntima de recuperar la mirada del nen. Són tres persones que no es 
resignen. Perquè mai no és massa tard per tenir una infància feliç.

Què n’ha dit la crítica?
“Una delicia que nos hace salir del teatro con la sensación de que nos han hablado al 
corazón, y lo que es más importante, desde la sinceridad más absoluta.” 
–Vista Teatral-

Per què anar-la a veure?
Perigallo Teatro i Palau-solità i Plegamans es coneixen molt bé, i sempre marxen del 
teatre encantats els uns amb els altres. La Celia i el Javier diuen que és el seu millor 
text, marca Perigallo Teatro, és a dir: teatre intens amb molt d’humor, natural convi-
dant-nos a la reflexió.

Taller “Crear entre dos” 
La companyia oferirà un taller gratuït divendres 30 al mati al Teatre.
Un esdeveniment al voltant del tema de la creació, per despertar el desig creatiu i 
exercitar el múscul de la convivència. Però (com deia Lorca) amb gran modèstia.
+Informació properament a Can Cortès o a les xarxes socials municipals.

DIUMENGE 16.10.22 – 19:00h Teatre de la Vila 3€, 4,5€

Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat

TOSCANA 

Fitxa artística
Direcció: Pau Durà
Guió: Pau Durà
Música: Magalí Datzira
Fotografía: Miguel Llorens
Repartiment: Eduard Soto, Malena Alterio, Pau Durà, 
Francesc Orella, Vanessa Cano, Xavi Mira, Ivana 
Miño
Productora: FoscaFilms, Good Machine Films, Insti-
tut Català de les Empreses Culturals, IVAC, TV3, 
True Films, À Punt Media

Sinopsi
Travessant a vespa la ciutat, i portant a la butxaca un flascó amb esperma, Santi va cap 
a una clínica de reproducció assistida per fer-ne una in-vitro amb la seva dona. De 
sobte, un cotxe el tomba i la conductora se'n va. Incapaç de posar en marxa la moto, 
para un taxi. No disposa de canvi i entra a un restaurant que hi ha a prop: el Toscana. 
Allà, Ramon, el propietari, discuteix al telèfon per uns diners -que suposem negre- 
destinats a la reforma del local. Quan Santi li demana canvi, entra un oncle anomenat 
Tomàs reclamant la liquidació que se li deu. Ramon es nega: el negoci va malament. 
Aleshores Tomás treu una escopeta de caça: desesperat, ha consumit l'atur, ha de 
pagar la teràpia i ha deixat d'enviar diners a Heidi, la seva exsueca que viu a Florència 
amb el seu fill Valter.

Què n’ha dit la crítica:
"La prueba de fuego para (...) la comedia es que haga reír, y 'Toscana' supera con 
creces ese examen (...) un guion ingenioso (...) Durà (...) demuestra su dominio de la 
dirección de actores (…) 

Per què anar-la a veure?
Una de les comèdies de l’any, amb actors que coneixem d’altres peripècies. Quin 
millor plan per un diumenge a la tarda?





         UNA NIT AMB EL MAG LARI 

Fitxa artística
Guió i Direcció: Josep Maria Lari
Interpretació: Mag Lari i Lluc Perelló
Disseny d’il•luminació: Oriol Rufach
Tècnic de llum i so: Oriol Rufach
Escenografia: Castellserà Màgic
Fotografia: David Ruano, Jordi Garcia 

Sinopsi
Hi ha nits màgiques, i després hi ha nits que directament són màgia: com la que ens 
espera amb el Mag Lari!
Amb més de 25 anys sobre l’escenari i tota una vida dedicada a l’art de sorprendre, el 
Mag Lari ens porta una nit plena d’il•lusions, jocs, llums, fum i molt d’humor. Perquè 
no és només un mag que es treu cartes de la màniga, també ens fascinarà amb miste-
ris i trucs que ens deixaran bocabadats. Amb només una hora i vint minuts, ens podrà 
fer desaparèixer, riure i, fins i tot, ballar.
Preparats per formar part de l’espectacle?

Què n’ha dit la crítica:
“La màgia és l’espectacle”
-Recomana.cat

Per què anar-la a veure?
El Mag Lari és potser el mag català més singular i carismàtic que es recorda des del 
gran Màgic Andreu. Màgia ben feta, i riures per grans i petits és la infalible fórmula 
que l'ha portat a ser un dels millors mags d'Europa.

Espectacle co-organitzat amb JOS ESPECTACLES S.L.

DIVENDRES 21.10.22 – 20:00h Teatre de la Vila 10€, 12€

Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat

 KOKO-JEAN & THE TONICS
 feat. DANI NEL•LO

Fitxa artística
Veu: Koko-Jean Davis
Saxo: Dani Nel•lo
Guitarra: Daniel Baraldes
Hammond: Victor Puertas
Bateria: Anton Jarl

Sinopsi
Koko-Jean & The Tonics us proposa el millor de quatre móns musicalment diferents 
en una bomba plena de soul, ritme i groove. quatre dels músics més aclamats per la 
crítica de l’escena barcelonina i un convidat excepcional que hi posa la cirereta a un 
pastis, ja de per sí, deliciós.

La formació és “d’escàndol”. Com a front-woman tenim a Miss Koko-Jean Davis (ex 
cantant de The Excitements). A la bateria tenim a Anton Jarl (Los Mambo Jambo, 
Rambalaya, Flamingo Tours). A la guitarra a Dani “Patillas” Baraldés (Macaco, 
Jarabe de Palo, Dani Nenl•lo, La Banda del Zoco, Los Mambo Jambo, o Rulo y La 
Contrabanda). I per últim tenim al Hammond a Victor Puertas, un dels blues-men y 
armonistes més reconeguts de Catalunya (Suitcase Brothers, Big Mama Montse,  
Vermut Time i molts artistes internacionals).

Com a convidat d’excepció tenim a Dani Nel•lo, saxofonista barceloní que no 
necessita massa presentacions. Podríem dir que és l’activista numero 1 del saxofon a 
nivell estatal i un dels musics més respectats de l’escena. 

Què n’ha dit la crítica:
“Fuego indomable. Estupenda actuación de rhythm and blues y soul.” 
–Dirty Rock-

Per què anar-la a veure?
Si ens agrada Tina Turner, Nikki Hill, el Soul, el Blues, el Rhythm & Blues i el Jazz no 
cal pensar-s’ho gaire. A més, Dani Nel·lo amb aquests 4 super-musics son foc i 
“savoir faire” a parts iguals. Algú potser recorda com van posar cap per avall la Plaça 
de la Vila a la Festa Major 2019?
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TOSCANA 

Fitxa artística
Direcció: Pau Durà
Guió: Pau Durà
Música: Magalí Datzira
Fotografía: Miguel Llorens
Repartiment: Eduard Soto, Malena Alterio, Pau Durà, 
Francesc Orella, Vanessa Cano, Xavi Mira, Ivana 
Miño
Productora: FoscaFilms, Good Machine Films, Insti-
tut Català de les Empreses Culturals, IVAC, TV3, 
True Films, À Punt Media

Sinopsi
Travessant a vespa la ciutat, i portant a la butxaca un flascó amb esperma, Santi va cap 
a una clínica de reproducció assistida per fer-ne una in-vitro amb la seva dona. De 
sobte, un cotxe el tomba i la conductora se'n va. Incapaç de posar en marxa la moto, 
para un taxi. No disposa de canvi i entra a un restaurant que hi ha a prop: el Toscana. 
Allà, Ramon, el propietari, discuteix al telèfon per uns diners -que suposem negre- 
destinats a la reforma del local. Quan Santi li demana canvi, entra un oncle anomenat 
Tomàs reclamant la liquidació que se li deu. Ramon es nega: el negoci va malament. 
Aleshores Tomás treu una escopeta de caça: desesperat, ha consumit l'atur, ha de 
pagar la teràpia i ha deixat d'enviar diners a Heidi, la seva exsueca que viu a Florència 
amb el seu fill Valter.

Què n’ha dit la crítica:
"La prueba de fuego para (...) la comedia es que haga reír, y 'Toscana' supera con 
creces ese examen (...) un guion ingenioso (...) Durà (...) demuestra su dominio de la 
dirección de actores (…) 

Per què anar-la a veure?
Una de les comèdies de l’any, amb actors que coneixem d’altres peripècies. Quin 
millor plan per un diumenge a la tarda?

DIUMENGE 20.11.22 – 19:00h Teatre de la Vila 3€, 4,5€
Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat

ALCARRAS

Fitxa artística
Direcció: Carla Simó
Guió: Carla Simón, Arnau Vilaró
Música: Andrea Koch
Fotografía: Daniela Cajías
Repartiment: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia 
Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, 
Montse Oró, Carles Cabós, Berta Pipó
Productora: Coproducció España-Italia; Avalon P.C, 
Elastica Films, Vilaüt Films, Kino Produzioni, Movistar 
Plus+, RTVE, TV3

Sinopsi
Durant generacions, la família Solé, cultiva una gran extensió de presseguers a Alca-
rràs, una petita localitat rural de Catalunya. Però aquest estiu, després de vuitanta 
anys cultivant la mateixa terra, potser és la seva última collita.

Què n’ha dit la crítica:
"Una obra maestra (...) realmente portentosa (...) un auténtico monumento, una cima 
de nuestro cine que aúna riesgo, ambición artística y al mismo tiempo una enorme 
humildad (…) –El Periódico-
"Magnífica (...) La coralidad de “Alcarràs” exige, a pesar de la aparente sencillez del 
relato, un pleno dominio de la escritura, la cámara y el montaje para que cada perso-
naje tenga una mirada y una voz propias (…) " -Fotogramas-
“Hay muchos motivos por los que adorar a Alcarràs. (...) La idea es que la cinta 
emerja delante de la mirada del espectador como un milagro (...) de simple y ele-
mental belleza. Es cine que nos hace mejores. (…) -El Mundo-

Per què anar-la a veure?
Guanyar l’Os d’Or a la Berlinale 2022 amb la teva segona pel·lícula després de l’ex-
cel·lent “Estiu 1993” ens està dient que no ens la podem perdre i que el cinema 
català te molt a dir.





 KOKO-JEAN & THE TONICS
 feat. DANI NEL•LO

Fitxa artística
Veu: Koko-Jean Davis
Saxo: Dani Nel•lo
Guitarra: Daniel Baraldes
Hammond: Victor Puertas
Bateria: Anton Jarl

Sinopsi
Koko-Jean & The Tonics us proposa el millor de quatre móns musicalment diferents 
en una bomba plena de soul, ritme i groove. quatre dels músics més aclamats per la 
crítica de l’escena barcelonina i un convidat excepcional que hi posa la cirereta a un 
pastis, ja de per sí, deliciós.

La formació és “d’escàndol”. Com a front-woman tenim a Miss Koko-Jean Davis (ex 
cantant de The Excitements). A la bateria tenim a Anton Jarl (Los Mambo Jambo, 
Rambalaya, Flamingo Tours). A la guitarra a Dani “Patillas” Baraldés (Macaco, 
Jarabe de Palo, Dani Nenl•lo, La Banda del Zoco, Los Mambo Jambo, o Rulo y La 
Contrabanda). I per últim tenim al Hammond a Victor Puertas, un dels blues-men y 
armonistes més reconeguts de Catalunya (Suitcase Brothers, Big Mama Montse,  
Vermut Time i molts artistes internacionals).

Com a convidat d’excepció tenim a Dani Nel•lo, saxofonista barceloní que no 
necessita massa presentacions. Podríem dir que és l’activista numero 1 del saxofon a 
nivell estatal i un dels musics més respectats de l’escena. 

Què n’ha dit la crítica:
“Fuego indomable. Estupenda actuación de rhythm and blues y soul.” 
–Dirty Rock-

Per què anar-la a veure?
Si ens agrada Tina Turner, Nikki Hill, el Soul, el Blues, el Rhythm & Blues i el Jazz no 
cal pensar-s’ho gaire. A més, Dani Nel·lo amb aquests 4 super-musics son foc i 
“savoir faire” a parts iguals. Algú potser recorda com van posar cap per avall la Plaça 
de la Vila a la Festa Major 2019?

DIVENDRES 25.11.22 – 20:00h Sala Polivalent

OYE POLO

Fitxa artística
Autoria, guió i interpretació:
Ana Polo, Maria Rovira

Sinopsi
Què ha passat aquest mes a Palau-solità i Plegamans i al mon? Què va passar fa una 
dècada però ens ve de gust comentar avui perquè sí? Qui ha fet mèrits per ser assen-
yalat com a individu involutiu, o, el que és el mateix, qui són els guardonats als Premis 
Bertín? Benvingut sia tothom*. Gràcies per venir. Tot anirà bé.

L'Ana Polo i la Maria Rovira (Oye Sherman) són guionistes i monologuistes. Juntes 
dirigeixen el podcast Oye Polo a Ràdio Pimavera Sound. Utilitzen l'humor per a reivin-
dicar tots aquells temes que desperten en elles indignació. Els seus monòlegs de 
temàtica feminista desmunten qualsevol construcció social i normativa. 

Què n’ha dit la crítica:
“Referents del nou humor català” -Betevé-

“Brillant barreja d’ barreja humor, perspectiva de gènere i sentit crític“ -ElCritic.cat-

 “Una hora de turra a càrrec de dues paies que estarien facturant 12.000 euros al mes 
si el món fos un lloc just” –New York Times-

“Una hora de turra a càrrec de dues paies que estarien facturant 12.000 euros al mes 
si el món fos un lloc just” –New York Times-

Per què anar-la a veure?
Perque és Cafè Teatre i perquè l’Ana i la Maria fan riure i molt a joves i no tant joves. Si 
es te la pell molt molt fina, potser val mes pensar-s’ho dos cops abans de venir.. Però 
el que és innegable és el gran talent de l’Ana i la Marta per a fer-nos riure no deixant 
canya dreta.

Activitat enmarcada dins la programació de novembre de la regidoria d’igualtat en 
commemoració del #25N 

Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat

8€, 10€





ALCARRAS

Fitxa artística
Direcció: Carla Simó
Guió: Carla Simón, Arnau Vilaró
Música: Andrea Koch
Fotografía: Daniela Cajías
Repartiment: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia 
Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, 
Montse Oró, Carles Cabós, Berta Pipó
Productora: Coproducció España-Italia; Avalon P.C, 
Elastica Films, Vilaüt Films, Kino Produzioni, Movistar 
Plus+, RTVE, TV3

Sinopsi
Durant generacions, la família Solé, cultiva una gran extensió de presseguers a Alca-
rràs, una petita localitat rural de Catalunya. Però aquest estiu, després de vuitanta 
anys cultivant la mateixa terra, potser és la seva última collita.

Què n’ha dit la crítica:
"Una obra maestra (...) realmente portentosa (...) un auténtico monumento, una cima 
de nuestro cine que aúna riesgo, ambición artística y al mismo tiempo una enorme 
humildad (…) –El Periódico-
"Magnífica (...) La coralidad de “Alcarràs” exige, a pesar de la aparente sencillez del 
relato, un pleno dominio de la escritura, la cámara y el montaje para que cada perso-
naje tenga una mirada y una voz propias (…) " -Fotogramas-
“Hay muchos motivos por los que adorar a Alcarràs. (...) La idea es que la cinta 
emerja delante de la mirada del espectador como un milagro (...) de simple y ele-
mental belleza. Es cine que nos hace mejores. (…) -El Mundo-

Per què anar-la a veure?
Guanyar l’Os d’Or a la Berlinale 2022 amb la teva segona pel·lícula després de l’ex-
cel·lent “Estiu 1993” ens està dient que no ens la podem perdre i que el cinema 
català te molt a dir.

DIVENDRES 09.12.22 – 20:00h Teatre de la Vila

    UNA TERAPIA INTEGRAL

Fitxa artística
Autoria: Cristina Clemente i Marc Angelet
Direcció: Marc Angelet i Cristina Clemente
Repartiment: Abel Folk, Àngels Gonyalons, Roger 
Coma, Andrea Ros amb la col•laboració de Jordi Mar-
tínez
Escenografia i vestuari: Jose Novoa
Disseny il•luminació: Sylvia Kuchinow
Disseny so: Àngel Puertas
Caracterització: Maru Errando
Producció: Velvet Events

Sinopsi
En Toni Roca fa més de deu anys que imparteix un curs intensiu de quatre setmanes 
per aprendre a fer pa. Hi ha poques places i bufetades per apuntar-s’hi. Els alumnes 
que s’hi inscriuen volen aprendre a fer-ne pa, però el mètode parteix d’una simple i 
estranya premissa: “Per fer un bon pa, no cal tenir la millor farina o el llevat més fresc, 
per fer un bon pa, cal estar bé amb un mateix.” Així de simple.

Què n’ha dit la crítica:
La fina ironía y el patetismo, el humor y el drama se combinan en un texto que 
revela las inseguridades de seres humanos. -El PEriódico-
Una obra hilarant sota l’autoria i direcció de Cristina Clemente i Marc Angelet. Una 
teràpia integral és una comèdia en tota regla on els protagonistes s’han apuntat a 
un curs per fer pa però que va una mica més enllà. -Espectaculos Bcn-

Per què anar-la a veure?
El repartiment és de luxe, les crítiques rebudes de l’obra al seu pas per la Villaroel son 
excel•lents. Veurem l’obra de ben a prop al Teatre de la Vila. Què més es pot dema-
nar?

Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat
10€, 12€



18DI
UM

EN
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2022

19:00
Teatre
de la Vila
C/ Anselm Clavé,13
Palau-solità 
i Plegamans



OYE POLO

Fitxa artística
Autoria, guió i interpretació:
Ana Polo, Maria Rovira

Sinopsi
Què ha passat aquest mes a Palau-solità i Plegamans i al mon? Què va passar fa una 
dècada però ens ve de gust comentar avui perquè sí? Qui ha fet mèrits per ser assen-
yalat com a individu involutiu, o, el que és el mateix, qui són els guardonats als Premis 
Bertín? Benvingut sia tothom*. Gràcies per venir. Tot anirà bé.

L'Ana Polo i la Maria Rovira (Oye Sherman) són guionistes i monologuistes. Juntes 
dirigeixen el podcast Oye Polo a Ràdio Pimavera Sound. Utilitzen l'humor per a reivin-
dicar tots aquells temes que desperten en elles indignació. Els seus monòlegs de 
temàtica feminista desmunten qualsevol construcció social i normativa. 

Què n’ha dit la crítica:
“Referents del nou humor català” -Betevé-

“Brillant barreja d’ barreja humor, perspectiva de gènere i sentit crític“ -ElCritic.cat-

 “Una hora de turra a càrrec de dues paies que estarien facturant 12.000 euros al mes 
si el món fos un lloc just” –New York Times-

“Una hora de turra a càrrec de dues paies que estarien facturant 12.000 euros al mes 
si el món fos un lloc just” –New York Times-

Per què anar-la a veure?
Perque és Cafè Teatre i perquè l’Ana i la Maria fan riure i molt a joves i no tant joves. Si 
es te la pell molt molt fina, potser val mes pensar-s’ho dos cops abans de venir.. Però 
el que és innegable és el gran talent de l’Ana i la Marta per a fer-nos riure no deixant 
canya dreta.

Activitat enmarcada dins la programació de novembre de la regidoria d’igualtat en 
commemoració del #25N 

Teatre de la VilaDIUMENGE 18.12.22 – 19:00h 

Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat

    LA VOLUNTARIA

Fitxa artística
Direcció: Nely Reguera
Guió: Nely Reguera, Eduard Solà, Valentina Viso
Música: Javier Rodero
Fotografía: Aitor Echevarría
Repartiment: Carmen Machi, Itsaso Arana, Dèlia 
Brufau, Arnau Comas, Yohan Lévy
Productora: Coproducció España-Grècia; Fasten 
Films, BTeam Pictures, TV3, RTVE, Movistar+

Sinopsi
Cansada de la seva vida de jubilada, i de comparar-se amb les seves amigues que 
són àvies, Marisa (Carmen Machi) decideix viatjar a un camp de refugiats grec on, a 
parer seu, necessiten gent exactament com ella. En arribar-hi, descobreix una realitat 
que no s'hauria pogut imaginar i que el porta a explorar els límits entre l'amor i la 
necessitat de sentir-se útil.

Què n’ha dit la crítica:
"Magnífica Carmen Machi (...) Reguera orquesta un interesante andamio existencial 
(...) la última etapa del arco del personaje es formidable" –El País

"La película ataca el corazón de la mentalidad consumista occidental (...) La película 
aporta una poderosa imagen del estancamiento que la indisponibilidad emocional 
provoca en los seres humanos" -Cineuropa

Per què anar-la a veure?
Carmen Machi sempre és un gust veure-la omplint la pantalla. Si a més ens fa riure i 
potser també plorar, segur que passem una bona tarda de diumenge veient-la.
 

3€, 4,5€





    UNA TERAPIA INTEGRAL

Fitxa artística
Autoria: Cristina Clemente i Marc Angelet
Direcció: Marc Angelet i Cristina Clemente
Repartiment: Abel Folk, Àngels Gonyalons, Roger 
Coma, Andrea Ros amb la col•laboració de Jordi Mar-
tínez
Escenografia i vestuari: Jose Novoa
Disseny il•luminació: Sylvia Kuchinow
Disseny so: Àngel Puertas
Caracterització: Maru Errando
Producció: Velvet Events

Sinopsi
En Toni Roca fa més de deu anys que imparteix un curs intensiu de quatre setmanes 
per aprendre a fer pa. Hi ha poques places i bufetades per apuntar-s’hi. Els alumnes 
que s’hi inscriuen volen aprendre a fer-ne pa, però el mètode parteix d’una simple i 
estranya premissa: “Per fer un bon pa, no cal tenir la millor farina o el llevat més fresc, 
per fer un bon pa, cal estar bé amb un mateix.” Així de simple.

Què n’ha dit la crítica:
La fina ironía y el patetismo, el humor y el drama se combinan en un texto que 
revela las inseguridades de seres humanos. -El PEriódico-
Una obra hilarant sota l’autoria i direcció de Cristina Clemente i Marc Angelet. Una 
teràpia integral és una comèdia en tota regla on els protagonistes s’han apuntat a 
un curs per fer pa però que va una mica més enllà. -Espectaculos Bcn-

Per què anar-la a veure?
El repartiment és de luxe, les crítiques rebudes de l’obra al seu pas per la Villaroel son 
excel•lents. Veurem l’obra de ben a prop al Teatre de la Vila. Què més es pot dema-
nar?

Teatre de la Vila

       TOMEU PENYA (en concert)

Fitxa artística
Veu i guitarra: Tomeu Penya
Segona veu: Simó Pocoví

Sinopsi
Tomeu Penya és, sens dubte, uns dels cantants més populars i més premiat a Cata-
lunya i Balears. Els seus discos són sempre un èxit aconseguint els primers llocs a les 
llistes de vendes i cada any realitza desenes de gales on les seves cançons són can-
tades pel sempre nombrós públic que assisteix a les seves actuacions. La seva pecu-
liar i profunda veu, una aclaparadora personalitat artística i les seves originals 
cançons són la base perquè Tomeu Penya hagi aconseguit situar-se com un inqües-
tionable número 1 al mercat de música en català. 

‘Antologia’ és el nom de la gira de concerts que en Tomeu Penya oferirà al seu 
públic durant el 2022/23. El primer concert es va celebrar el passat 4 de febrer al 
Teatre Principal d’Inca (Mallorca) amb una gran acceptació del públic mallorquí. 

Antologia. Sentiment i alegria’ és una gira en format íntim i emotiu, proper i especial 
que inclou una selecció dels temes més emblemàtics i populars de la seva trajec-
tòria musical com ‘Arrels’ o ‘Illes dins un riu’; a més d'altres cançons no tan conegu-
des, però que, per al gran Tomeu Penya tenen una gran importància al llarg de la 
seva carrera. Amb més de 50 anys com a músic i 42 com a professional, el músic de 
Vilafranca de Bonany puja a l'escenari amb la mateixa il•lusió de tots aquests anys. 

Per què anar-ho a veure?
Tomeu Penya ens presenta un concert en format íntim, proper i emotiu. Al Teatre de 
la Vila encara el tindrem més a prop i podrem sentir el seu carisma i comprovar per 
què és un dels musics contemporanis dels Països Catalans amb més recorregut i 
èxits al llarg de la seva dilatada carrera.

Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat
10€, 12€DIVENDRES 27.01.23 – 20:00h 





    LA VOLUNTARIA

Fitxa artística
Direcció: Nely Reguera
Guió: Nely Reguera, Eduard Solà, Valentina Viso
Música: Javier Rodero
Fotografía: Aitor Echevarría
Repartiment: Carmen Machi, Itsaso Arana, Dèlia 
Brufau, Arnau Comas, Yohan Lévy
Productora: Coproducció España-Grècia; Fasten 
Films, BTeam Pictures, TV3, RTVE, Movistar+

Sinopsi
Cansada de la seva vida de jubilada, i de comparar-se amb les seves amigues que 
són àvies, Marisa (Carmen Machi) decideix viatjar a un camp de refugiats grec on, a 
parer seu, necessiten gent exactament com ella. En arribar-hi, descobreix una realitat 
que no s'hauria pogut imaginar i que el porta a explorar els límits entre l'amor i la 
necessitat de sentir-se útil.

Què n’ha dit la crítica:
"Magnífica Carmen Machi (...) Reguera orquesta un interesante andamio existencial 
(...) la última etapa del arco del personaje es formidable" –El País

"La película ataca el corazón de la mentalidad consumista occidental (...) La película 
aporta una poderosa imagen del estancamiento que la indisponibilidad emocional 
provoca en los seres humanos" -Cineuropa

Per què anar-la a veure?
Carmen Machi sempre és un gust veure-la omplint la pantalla. Si a més ens fa riure i 
potser també plorar, segur que passem una bona tarda de diumenge veient-la.
 

10€, 12€DIVENDRES 24.02.23 – 20:00h 

     L’ABRAÇADA DELS CUCS

Fitxa artística
Text: Paula Llorens
Direcció: Sergi Caballero
Repartiment: Paula Llorens y Sergi Caballero
Escenografía: Los Reyes del Mambo
Iluminación: Victor Antón
Vestuari: Maria Almudéver

Sinopsi
Miguel, un professor de literatura amant de Larra que odia els joves, desperta un dia 
a la mateixa habitació d'hospital que Clara, una jove que ha oblidat com somriure.
En realitat, tots dos detesten la seva vida i el món en general, per això, intentaran 
sortir-ne i acabar amb el que havien començat. Ara bé, per fer-ho, per poder-se'n 
anar, hauran d'enganyar la seva doctora i fingir que estan bé. El que no saben és que 
serà en aquest tipus de metamorfosi que experimentaran quan a poc a poc 
començaran a sentir empatia i estima l'un per l'altre. Un fet que possiblement els 
canviarà la vida. 

Què n’ha dit la crítica:
‘L’Abraçada dels cucs’, es teatro de verdad y para todos los sectores de públicos. El 
que es muy exigente y el más popular.
-Red Escénica-
Hay que aplaudir, la valentía de Paula Llorens por abordar este tema frente a otros 
que suelen ocupar portadas y titulares y que resultan más rentables política y econó-
micamente.
-Cartelera Turia-

Per què anar-la a veure?
Per tot arreu per on ha passat aquesta obra ha deixat una mescla de sorpresa i bo-
níssimes sensacions. Teatre vingut de Valencia amb Sergio Caballero intepretant 
(diuen els experts) un dels millors papers de la seva carrera. Una obra que és un 
“secret a veus” que no tothom ha descobert i Palau-solità i Plegamans tindrà la sort 
de fer-ho i gaudir-la.

Teatre de la Vila
Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat





       TOMEU PENYA (en concert)

Fitxa artística
Veu i guitarra: Tomeu Penya
Segona veu: Simó Pocoví

Sinopsi
Tomeu Penya és, sens dubte, uns dels cantants més populars i més premiat a Cata-
lunya i Balears. Els seus discos són sempre un èxit aconseguint els primers llocs a les 
llistes de vendes i cada any realitza desenes de gales on les seves cançons són can-
tades pel sempre nombrós públic que assisteix a les seves actuacions. La seva pecu-
liar i profunda veu, una aclaparadora personalitat artística i les seves originals 
cançons són la base perquè Tomeu Penya hagi aconseguit situar-se com un inqües-
tionable número 1 al mercat de música en català. 

‘Antologia’ és el nom de la gira de concerts que en Tomeu Penya oferirà al seu 
públic durant el 2022/23. El primer concert es va celebrar el passat 4 de febrer al 
Teatre Principal d’Inca (Mallorca) amb una gran acceptació del públic mallorquí. 

Antologia. Sentiment i alegria’ és una gira en format íntim i emotiu, proper i especial 
que inclou una selecció dels temes més emblemàtics i populars de la seva trajec-
tòria musical com ‘Arrels’ o ‘Illes dins un riu’; a més d'altres cançons no tan conegu-
des, però que, per al gran Tomeu Penya tenen una gran importància al llarg de la 
seva carrera. Amb més de 50 anys com a músic i 42 com a professional, el músic de 
Vilafranca de Bonany puja a l'escenari amb la mateixa il•lusió de tots aquests anys. 

Per què anar-ho a veure?
Tomeu Penya ens presenta un concert en format íntim, proper i emotiu. Al Teatre de 
la Vila encara el tindrem més a prop i podrem sentir el seu carisma i comprovar per 
què és un dels musics contemporanis dels Països Catalans amb més recorregut i 
èxits al llarg de la seva dilatada carrera.

8€, 10€
            IAIA

Fitxa artística
Direcció: Nina Solà Carbonell i Jordi Font Alonso
Dramatúrgia: Ferran Echegaray i Verónica Navas
Intèrprets: Mireia Illamola, Pino Steiner i Jordi Font 
Alonso
Diseny d’espai: Carlos Gallardo
Diseny sonor: Marc Naya
Il•luminació: Mario Andrés
Producció: Hèctor Boada
Diseny audiovisual: Nina Solà Carbonell
Vestuari: Anna Ramon

Sinopsi
Iaia és un obra de teatre documental i multidisciplinar on el públic entrarà al menja-
dor de casa la iaia per reconstruir i reviure els seus records.
Un altaveu a la vida de les iaies a través del seu testimoni captat en videotrucada. 
Un espectacle on conviuen passat i present per conèixer i entendre la història de 
les nostres iaies.
Una experiència immersiva a partir de testimonis reals de diferents iaies captats en 
videotrucada.

Què n’ha dit la crítica:
Espectacle recomanat per la comissió assessora de la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya.
“Mambo Project investiga la història de les iaies. La de les dones. La de la realitat 
social de fa dues generacions. La de la vida en un sistema que imposava el seu 
model. I ho fa des de la mirada del segle XXI, generant un emotiu diàleg intergene-
racional. El resultat és un espectacle divertit, crític i molt tendre que interpel·la a 
joves i grans.” Alba Cuenca Sanchez – SomNovaVeu

 Per què anar-la a veure?
Diamant en brut de la que cada dia se’n parla més i d’una companyia que aposta 
pel teatre multidisciplinar i ens ensenya que els nous llenguatges teatrals han vingut 
per quedar-se. Una obra que viurem des de dins i no des de la distància de la 
butaca d’una fila 13, o 18. Obra que emocionarà per igual a joves grans i més grans.

Activitat enmarcada en la programació del mes de març de la regidoria d’igualtat 
en motiu del #8M

DIJOUS 23 I  DIVENDRES 24 DE MARÇ
 2 PASSISxDIA (19H - 21h) 

Sala Polivalent
Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat





     L’ABRAÇADA DELS CUCS

Fitxa artística
Text: Paula Llorens
Direcció: Sergi Caballero
Repartiment: Paula Llorens y Sergi Caballero
Escenografía: Los Reyes del Mambo
Iluminación: Victor Antón
Vestuari: Maria Almudéver

Sinopsi
Miguel, un professor de literatura amant de Larra que odia els joves, desperta un dia 
a la mateixa habitació d'hospital que Clara, una jove que ha oblidat com somriure.
En realitat, tots dos detesten la seva vida i el món en general, per això, intentaran 
sortir-ne i acabar amb el que havien començat. Ara bé, per fer-ho, per poder-se'n 
anar, hauran d'enganyar la seva doctora i fingir que estan bé. El que no saben és que 
serà en aquest tipus de metamorfosi que experimentaran quan a poc a poc 
començaran a sentir empatia i estima l'un per l'altre. Un fet que possiblement els 
canviarà la vida. 

Què n’ha dit la crítica:
‘L’Abraçada dels cucs’, es teatro de verdad y para todos los sectores de públicos. El 
que es muy exigente y el más popular.
-Red Escénica-
Hay que aplaudir, la valentía de Paula Llorens por abordar este tema frente a otros 
que suelen ocupar portadas y titulares y que resultan más rentables política y econó-
micamente.
-Cartelera Turia-

Per què anar-la a veure?
Per tot arreu per on ha passat aquesta obra ha deixat una mescla de sorpresa i bo-
níssimes sensacions. Teatre vingut de Valencia amb Sergio Caballero intepretant 
(diuen els experts) un dels millors papers de la seva carrera. Una obra que és un 
“secret a veus” que no tothom ha descobert i Palau-solità i Plegamans tindrà la sort 
de fer-ho i gaudir-la.

10€, 12€DIVENDRES 21.04.23 – 20:00h 
     LA PELL FINA

Fitxa artística
Direcció autoria i dramatúrgia: Carmen Marfà i 
Yago Alonso
Intèrprets: Angela Cervantes, Biel Duran, Laura Pau, 
Francesc Ferrer
Escenografía: Elisenda Pérez
Iluminació: Xavi Gardés
Producción: Flyhard Produccions

Sinopsi
El Nacho i la Miranda, una jove parella de Barcelona, visiten uns amics que acaben 
de ser pares per conèixer el petit Jan. Tot sembla anar bé fins que el Nacho deixa 
anar, sense donar-li molta importància, que el bebè de l'Eloi i la Sònia... és molt lleig. 
A partir d’aquí, i tot i que els recent estrenats pares intenten treure ferro a l’assumpte, 
l’ambient s’enrareix i comencen a sortir a la llum algunes altres veritats que fins ara 
cadascú guardava.
LA PELL FINA parla de tot allò que no estem preparats per dir ni per rebre. Dir la 
veritat està molt bé, però... què passa quan aquesta veritat ofèn? Cal dir-la? Aquesta 
obra reflexiona, en clau d'humor, sobre la manera que tenim de tractar-nos. Ens 
cuidem prou els uns als altres? Temes com la maternitat, el talent o les relacions de 
parella posen de manifest que tenir cura dels altres segueix sent una assignatura 
pendent. 

Què n’ha dit la crítica:
Una bona comèdia humana
-Ara.cat-
Tot plegat una comèdia perfecta
-La Vanguardia-

Per què anar-la a veure?
Àngela Cervantes és una de les noves grans actrius catalanes. Biel Duran el 
coneixem bé i mai defrauda. Aquesta obra ha exhaurit totes les entrades de la seva 
temporada a la Sala Flyhard i te unes de les millors puntuacions a les pàgines de 
valoració de teatre. La temàtica promet situacions hilarants i sorolloses rialles. Frisem 
per veure-la a Palau-solità i Plegamans!

Teatre de la Vila
Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat





            IAIA

Fitxa artística
Direcció: Nina Solà Carbonell i Jordi Font Alonso
Dramatúrgia: Ferran Echegaray i Verónica Navas
Intèrprets: Mireia Illamola, Pino Steiner i Jordi Font 
Alonso
Diseny d’espai: Carlos Gallardo
Diseny sonor: Marc Naya
Il•luminació: Mario Andrés
Producció: Hèctor Boada
Diseny audiovisual: Nina Solà Carbonell
Vestuari: Anna Ramon

Sinopsi
Iaia és un obra de teatre documental i multidisciplinar on el públic entrarà al menja-
dor de casa la iaia per reconstruir i reviure els seus records.
Un altaveu a la vida de les iaies a través del seu testimoni captat en videotrucada. 
Un espectacle on conviuen passat i present per conèixer i entendre la història de 
les nostres iaies.
Una experiència immersiva a partir de testimonis reals de diferents iaies captats en 
videotrucada.

Què n’ha dit la crítica:
Espectacle recomanat per la comissió assessora de la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya.
“Mambo Project investiga la història de les iaies. La de les dones. La de la realitat 
social de fa dues generacions. La de la vida en un sistema que imposava el seu 
model. I ho fa des de la mirada del segle XXI, generant un emotiu diàleg intergene-
racional. El resultat és un espectacle divertit, crític i molt tendre que interpel·la a 
joves i grans.” Alba Cuenca Sanchez – SomNovaVeu

 Per què anar-la a veure?
Diamant en brut de la que cada dia se’n parla més i d’una companyia que aposta 
pel teatre multidisciplinar i ens ensenya que els nous llenguatges teatrals han vingut 
per quedar-se. Una obra que viurem des de dins i no des de la distància de la 
butaca d’una fila 13, o 18. Obra que emocionarà per igual a joves grans i més grans.

Activitat enmarcada en la programació del mes de març de la regidoria d’igualtat 
en motiu del #8M

DIVENDRES 02.06.23 – 20:00h 
     HAMLET.01

Fitxa artística
Direcció i autoria: Sergi Belbel
Intèrprets: Enric Cambray

Sinopsi
Hamlet, protagonista de la tragèdia més famosa i celebrada de William Shakespeare, 
apareix davant els espectadors del segle XXI per a explicar, analitzar, comentar, dis-
seccionar i jugar amb les rèpliques, personatges i accions del primer acte de l’obra. I 
ho fa ben bé com un comediant de Stand-up Comedy (en aquest cas potser caldria 
dir de “Stand-up Tragedy”), és a dir: tot sol, cara a cara davant l’auditori, amb molt de 
sentit de l’humor però també amb ganes d’arribar fins al fons de la qüestió.  
Qui mana, qui dona la pauta en una representació teatral? L’intèrpret? Altres inteme-
diaris que il·lustren, o que fan tornar encara més opaques, les paraules de l’autor, 
com el director i la resta de creadors de l’espectacle? El text tot sol?

Què n’ha dit la crítica:
“Interpretació d’Enric Cambray digna del seu ja demostrat gran talent”
-Magui - TeatreBarcelona-

 “Una obra per llapar-se els dits”
-InquietudsCulturals-

Per què anar-la  a veure?
Hamlet explicada per Hamlet i fent-nos riure. Sembla impossible però la critica diu 
que succeeix. Tot escrit pel gran Sergi Belbel i interpretat per un Enric Cambray, com 
sempre, esplèndid. Si es té fresc, vist i/o rellegit recentment el primer acte de l’obra 
de Shakespeare, es veu que aquesta obra es disfruta moltíssim i sinó, també.

Teatre de la Vila
Reserva d’entrades: palauplegamans.koobin.cat

10€, 12€



CICLE GAUDI 2023 fins Juny
Dissabte 21 de gener de 2023

Dissabte 11 de febrer de 2023

Dissabte 18 de març de 2023

Dissabte 15 d’abril de 2023

Dissabte 20 de maig de 2023

Dissabte 17 de juny de 2023

A les 19:00h al Teatre de la Vila

Pel·lícules a determinar properament per l’Acadèmia del Cinema Català

BADALABOCA
II Mostra de cinema familiar de Palau-solità i Plegamans

Del 2 al 6 de novembre al Teatre de la Vila – Entrada per la Sala Polivalent.

LA NOVA GRESCA
Teatre musical

5 d’octubre 19h - Teatre de la Vila

L’ESCOTILLÓ 
Mostra de teatre amateur

23 d’octubre de 2022 

29 de gener de 2023

26 de febrer de 2023

26 de març de 2023

30 d'abril de 2023

A les 18:30h al Teatre de la Vila

Reserva d’entrades via Whatsapp

Obres a determinar properament per Farrigo-Farrago (+INFO: al seu instagram 
@ farrigofarrago)

i més actes a confirmar properament...

 



     LA PELL FINA

Fitxa artística
Direcció autoria i dramatúrgia: Carmen Marfà i 
Yago Alonso
Intèrprets: Angela Cervantes, Biel Duran, Laura Pau, 
Francesc Ferrer
Escenografía: Elisenda Pérez
Iluminació: Xavi Gardés
Producción: Flyhard Produccions

Sinopsi
El Nacho i la Miranda, una jove parella de Barcelona, visiten uns amics que acaben 
de ser pares per conèixer el petit Jan. Tot sembla anar bé fins que el Nacho deixa 
anar, sense donar-li molta importància, que el bebè de l'Eloi i la Sònia... és molt lleig. 
A partir d’aquí, i tot i que els recent estrenats pares intenten treure ferro a l’assumpte, 
l’ambient s’enrareix i comencen a sortir a la llum algunes altres veritats que fins ara 
cadascú guardava.
LA PELL FINA parla de tot allò que no estem preparats per dir ni per rebre. Dir la 
veritat està molt bé, però... què passa quan aquesta veritat ofèn? Cal dir-la? Aquesta 
obra reflexiona, en clau d'humor, sobre la manera que tenim de tractar-nos. Ens 
cuidem prou els uns als altres? Temes com la maternitat, el talent o les relacions de 
parella posen de manifest que tenir cura dels altres segueix sent una assignatura 
pendent. 

Què n’ha dit la crítica:
Una bona comèdia humana
-Ara.cat-
Tot plegat una comèdia perfecta
-La Vanguardia-

Per què anar-la a veure?
Àngela Cervantes és una de les noves grans actrius catalanes. Biel Duran el 
coneixem bé i mai defrauda. Aquesta obra ha exhaurit totes les entrades de la seva 
temporada a la Sala Flyhard i te unes de les millors puntuacions a les pàgines de 
valoració de teatre. La temàtica promet situacions hilarants i sorolloses rialles. Frisem 
per veure-la a Palau-solità i Plegamans!

XARXA PALAU 
Assoc. Promoció Espectacles Infantils i Juvenils a Palau-solità i Ple-
gamans

Diumenge 02/10/22 – 12:00h – Teatre de la Vila

L’ODISEA DEL RIURE PERDUT

Cia. Teatre Mòbil

 
Diumenge 13/11/22 – 12:00h – Teatre de la Vila

DESPERTA!

Cia. Jordi del Rio   

Diumenge 22/01/23 – 12:00h – Teatre de la Vila

HAMELÍ

Cia. Xip Xap Teatre

Diumenge 12/02/23 – 12:00h – Teatre de la Vila

EL CIRC DELS IMPOSSIBLES

Cia. Mag Stigman

Diumenge 12/03/23 – 12:00h – Teatre de la Vila

DE BRACET

Cia. Samfaina de Colors

Diumenge 16/04/23 – 12:00h – Teatre de la Vila

LA LLÀNTIA MERAVELLOSA

Cia. Festuc Teatre

Reserva d’entrades a xarxapalau@gmail.com 





     HAMLET.01

Fitxa artística
Direcció i autoria: Sergi Belbel
Intèrprets: Enric Cambray

Sinopsi
Hamlet, protagonista de la tragèdia més famosa i celebrada de William Shakespeare, 
apareix davant els espectadors del segle XXI per a explicar, analitzar, comentar, dis-
seccionar i jugar amb les rèpliques, personatges i accions del primer acte de l’obra. I 
ho fa ben bé com un comediant de Stand-up Comedy (en aquest cas potser caldria 
dir de “Stand-up Tragedy”), és a dir: tot sol, cara a cara davant l’auditori, amb molt de 
sentit de l’humor però també amb ganes d’arribar fins al fons de la qüestió.  
Qui mana, qui dona la pauta en una representació teatral? L’intèrpret? Altres inteme-
diaris que il·lustren, o que fan tornar encara més opaques, les paraules de l’autor, 
com el director i la resta de creadors de l’espectacle? El text tot sol?

Què n’ha dit la crítica:
“Interpretació d’Enric Cambray digna del seu ja demostrat gran talent”
-Magui - TeatreBarcelona-

 “Una obra per llapar-se els dits”
-InquietudsCulturals-

Per què anar-la  a veure?
Hamlet explicada per Hamlet i fent-nos riure. Sembla impossible però la critica diu 
que succeeix. Tot escrit pel gran Sergi Belbel i interpretat per un Enric Cambray, com 
sempre, esplèndid. Si es té fresc, vist i/o rellegit recentment el primer acte de l’obra 
de Shakespeare, es veu que aquesta obra es disfruta moltíssim i sinó, també.



ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat


