Reserva d’entrades al correu
electrònic cultura@andratx.cat
o al telèfon 971 628 018 o bé
al Casal Can Riera de 10.00 a
14.00 i de 17.00 a 21.00 hores de
dilluns a divendres.
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at

Des de la regidoria de Cultura ens complau
presentar-vos la trenta-setena edició de la Mostra
de Teatre d’Andratx. En aquesta edició continuam
amb l’esperit amateur de la mostra.
Donam veu, a les companyies locals i d’arreu de
Mallorca, i alhora obrim la possibilitat a què en
puguin venir d’altres indrets. Són cinc enguany les
obres que finalment es representaran al Teatre de
Sa Teulera.
Volem, però agrair la feina, la resposta i l’entusiasme
a les vint-i-una companyies que ens han presentat
les seves propostes. Una allau que ens emociona i
dóna sentit a la feina de consolidació de la mostra
de teatre amateur al nostre municipi.
A més, enguany comptam amb una variada
representació, per descomptat, amb un grup local,
però també amb una companyia que ve de l’illa
germana de Menorca, així com, altres que vénen
de València i Catalunya, on la proximitat i la nostra
llengua i cultura ens uneixen.
Desitjam veure el pati de butaques ben ple i que els
caps de setmana de maig siguin, per a vosaltres,
dies de Teatre a Andratx. I sobretot, gaudiu de la
cultura.
Ruth Mateu Vinent
Regidora de Cultura
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Totes les obres són gratuïtes.

re S a Teule

DIUMENGE 16 MAIG

Divina
tragédia

DISSABTE 1 MAIG

19.00 h.

U

na
freda
nit
de
novembre de 1244,
mentre es llepa les
ferides de la seua història en
una cel·la del Monestir de les
Huelgas (Burgos), Elionor de
COMPANYIA: Zorongo Teatro (València) Castella, esposa de Jaume
I i reina, per tant, d’Aragó
DIRECCIÓ: Dídac Moreno
des de 1221 fins a 1229, rep,
sobtadament en el seu retir, l’única visita que mai hauria esperat: la de la reina Violant
d’Hongria, segona esposa del rei d’Aragó.
Enfrontades al seu temps i al seu destí, les dues dones s’embrancaran progressivament en
una violenta espiral dialèctica mentre entre planyiments, rialles, licor medicinal i l’entelèquia
de Jaume disseccionaran en canal la seua anima, deixant esgarrons escampats entre la
religió, el sexe, l’amor, els zels i la mort.

Enroc de
Reines

Repartiment: Merxe Leal, Arianne Oloucha, Dídac Moreno.

DISSABTE 8 MAIG

19.00 h.

E

L SEXE OCULT (Secrets
que canviaran les seves
vides) és una obra de
teatre de pròpia creació que
intenta endinsar-se dins el
cor dels espectadors. Per un
cop, els assistents podran
COMPANYIA: SOM3 (Menorca)
ser jutges i còmplices dels
DIRECCIÓ: SOM3
sentiments, sensacions i pors
dels personatges que lluiten per retrobar-se amb ells mateixos i fer-se un lloc dintre la
societat.
Aquesta peça teatral no entén d’estigmatitzacions socials ni exclusions sinó que va més
enllà captant l’essència pura de l’amor. Les diferències son el nexe connector entre les
vides dels personatges que els fan ser únics.
La Maria i el Jordi, matrimoni jove, rialler i enamorat torna a viure a l’illa de Menorca.
Col·lateralment apareix el Xavi, jove desenfadat i segur de sí mateix que, després de
quinze anys torna a la vida del Jordi provocant-li una gran crisi existencial d’identitat
sexual que no sabrà com gestionar. No obstant això, un gran fet inesperat desencadenarà
un gran final entre aquest triangle amorós.

El sexe
ocult

Repartiment: Marc Ferrando, Lluís Seguí, Yolanda Martínez, Maria Pons.

E

s una barreja de diferents
trames clàssiques com
Hamlet, La celestina, don
quixot i les tragèdies gregues,
donant un toc d’humor i tensió per
parts iguals per tractar d’arribar
d’una manera menys feixuga a
COMPANYIA: Fan-Art-X (Andratx)
un públic que no està tan avesat
a clàssics tant densos (com es el
DIRECCIÓ: Tomeu Bosch i Jordi Llorca
propi jovent d’avui dia).
Repartiment: Afina Fullana, Lujan Rodriguez, Alanis Snelling, Pablo Monserrat, Denis
Petersen, Juan Miguel Expósito i Jordi Llorca.
19.00 h.

DIUMENGE 23 MAIG

19.00 h.

A

mbientada
als
anys
‘90, la Bruna, una nena
d’onze anys ha de fer
un treball d’escola sobrela
seva àvia. Realitzar-lo no és
una tasca fàcil per la Bruna, ja
que la seva àvia, ambcert grau
COMPANYIA: Grup Amics Teatre Ullastrell (Catalunya) de demència, no la pot ajudar
DIRECCIÓ: Mar Puig i Mateu Peramiquel massa. Mentrestant la seva
mare, molt enfeinada i sola en
la família, ha de gestionar la vida de la Bruna, la de l’àvia i la de l’empresa on treballa.
L’Eric, l’amic de la Bruna, semblatenir una vida plena amb la seva família i això fa estar
neguitosa a la Bruna que també volviure una vida plena amb la seva mare.
En el passat veiem la Quima, l’àvia de la Bruna de petita i com aquesta té tants amics que
juguen a jocs molt diferents dels actuals. La Pitu, la millor amiga de la Quima, tan diferents
socialment però tan iguals sentimentalment, serà la part principal de la investigació de la
Bruna per enllestir el treball.
Repartiment: Mariona Lleonart, Vinyet Morral, Maria Font, Mercè Puig, Neus Salarich,
Bruno Villarreal, Daniel Sucarrats, Ona Puig Agnès Font, Laia Pastor, Jana Palet, Bernat
Carreras, Daniel Sucarrats, Martina Call, Oriol Simó, Jana Palet, Agnès Font, Caterina
Palet, Vinyet Morral, Oscar Rigol, Roger Grau, Laia Pellois, Hannah Pérez, Ton Carreras.

Bruna

DIUMENGE 30 MAIG

19.00 h.

Amant
a sou
COMPANYIA: Pànic Escènic (València)
DIRECCIÓ: José David Badia Valiente

S

isi és una pintora rica i
reeixida, però des de que
es va divorciar fa deu
anys no havia tingut una relació
sexual ja que, segons ella, els
homes s’ intimiden davant d’
ella, perquè no tenen res a
oferir-li... Pel seu aniversari,
la seua millor amiga decideix
regalar-li un obsequi molt

especial... Una nit amb un Gigolo professional...
Jaume es un home normal, acabat de divorciar i amb grans problemes per tornar a trobar
uan feina per tal de passar-li la pensió als seus fills. Un bon dia, el seu millor amic li ofereix
entrar a treballar a una agència molt particular... Una agència de Gigolos professionals...
Ara ja tot queda en mans del destí... dues històries que es creuen, dues persones que
aparenten... dues persones que es troben... dues persones que es connecten... dues
persones que es desmoronen...
Repartiment: Amparo Sospedra Tarazona, Jose Enrique Pérez i Clemente.

