
 

Temporada 2011 

 

Una pedra a la sabata                                     28 de gener 

 

Vivim en una societat cada vegada més estressada i sense temps, on no 

estar dins dels patrons establerts comporta un gran risc d’exclusió social. 

La diferència dins dels paràmetres acceptats com a normals fa que 

cada vegada més persones es trobin relegades a no poder 

desenvolupar les seves habilitats amb els mateixos drets que la resta. 

 

Anestèsia vital                                                  25 de febrer 

 

Avui dia podem néixer sense dolor. Morir sense ni tan sols ser-ne  

conscients. Seguir vivint encara que no ens poguem valer. Tenir fills quan 

abans ja érem avis.  

La vida s’allarga... a quin preu? 

On ens portarà allunyar-nos dels ritmes naturals de la vida i la mort? 

Quin tipus de societat estem projectant per els nostres fills... Per què 

tenim tanta por d’acceptar la realitat de la nostra naturalesa? 

Els ritmes naturals  estan sent alterats a mida que la ciència evoluciona.  

Qui es beneficia realment amb aquests canvis...?  

 

La gàbia                                                             18 de març 

 

La construcció de la “nova masculinitat”, encara en procés,  comporta 

molts conflictes interns, també als homes que més desitgen aquest 

canvi. 



El primer pas més bàsic, ja està fet en molts casos, però en les 

profunditats queden vells tòpics com: “ sexe a totes hores”...”. Sóc el que 

pot amb tot, un triunfador”  

Què passa quan aquest home no es així, però actua com si ho fos? 

Què l’impedeix acceptar-se tal com realment es sent?  

 

Enxarxats          29 d’abril 

 

Mai haviem parlat, escrit, connectat, criticat, seduït i en definitiva mai 

ens havíem  “comunicat” tant amb els altres sense que estiguin al 

davant..?!! Tota una paradoxa!!  

No sabem viure sense el mòbil a la butxaca, no podem estar-nos sense 

consultar dues o tres vegades com a mínim el “mail” cada dia.... i 

sembla que no puguem estar tranquils sense tenir noticies de tothom a 

totes hores. 

Quins són els veritables interessos de tenir-nos a tots dins d’aquesta 

xarxa? 

Què passa quan un vol sortir-se’n? 

 

 

 

 

 

 

 

El Centre Cívic Matas i Ramis inicia una nova edició d’aquest cicle que, 

a partir del teatre pretén crear un espai de reflexió i debat sobre 

diferents temes d’interès social. 

 

En aquesta setena edició la metodologia proposada continuarà sent la 

utilitzada fins ara i anomenada teatre fòrum. Aquesta utilitza tot el 

potencial de les tècniques de l’art dramàtic per generar un clima de 

complicitat amb el públic assistent. Amb aquest enfocament, 

l’espectador, a partir d’un efecte d’identificació vers al conflicte 

plantejat, pot reflexionar sobre elements de la seva vida quotidiana i 

generar així debats enriquidors. 

 

El públic, doncs, esdevé una part fonamental de l’obra fugint del 

tradicional rol de  l’espectador que consumeix i mira passivament. 

D’aquesta manera passa a convertir-se, moltes vegades, en actor i/o 

director de la peça representada interactuant amb el guió i els propis 

actors, i proposa canvis d’enfocament, opina sobre les qüestions 

plantejades i inclús es converteix en actor. 

 

 

 

VII Edició del Cicle de Teatre Social 



 

En aquesta setena edició del cicle de Teatre Social continuem amb la 

línea marcada des de fa uns anys proposant com a eix temàtic que 

vertebri les sessions, un fil conductor que doni cohesió i sentit a les peces 

teatrals que es duran a terme. 

 

Enguany el fil conductor  girarà al voltant de Les decisions, de com 

aquestes ens marquen d’on venim i cap on anem. Reflexionar sobre 

aquestes qüestions tant primordials, com els “per què” d’aquestes tries, 

pot resultar molt enriquidor.  

 

En definitiva el que us proposem es aturar-nos, pensar i prendre 

perspectiva del nostre camí vital. Així doncs, Les decisions  i els seus 

processos seran el pretext per gaudir d’un nou cicle de teatre social al 

qual, com no, volem convidar-vos.  

 

Fins molt aviat! 


