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10 ENA EDICIÓ DEL CICLE DE TEATRE SOCIAL

2a SESSIÓ: CAMUS EN DO MAYOR 

Data: 7 de febrer de 2014 
a les 19.30h

En el límit de la seva vida, un gran artis-
ta de la música es veu enfrontat a una 
decisió, el resultat de la qual suposa un 
canvi positiu per la societat, més que la 
sinfonía que no va acabar de composar.

Homenatge a Albert Camus, Premi 
Nobel argelí, aquesta obra té com a pa-
radigma la frase de Asimov: “No deixis 
que la moral t’impideixi fer el que està 
bé”.

A càrrec de la companyia NLT i l ‘ Agru-
pació Compas et Plume.

3a SESSIÓ: VERMELL 

Data: 14 de març de 2014 
a les 19.30h

Aquesta peça proposa una reflexió en 
“clau d’humor”, sobre l’estrès emocio-
nal i físic que pateixen moltes dones 
d’avui dia.
Tres dones de trenta i ”pico” (Berta), 
quaranta i “poco” (Paula) i cinquanta i 
“Paco” (Julia)... ens mostraran el seu dia 
a dia: 
- I quan crec que ja no puc mes... doncs 
si que puc!!
Com ho fem per poder arribar a tot? 
Com es possible fer tantes coses alhora 
i no acabar amb un atac de nervis..?
Pot ser aquesta carrera sense pausa 
les allunyi del que senten realment? 
- No recordo com va anar la meva pro-
gressió cap a l’abisme, ni quan va arri-
bar a ser del tot insuportable, però final-
ment ho vaig aconseguir. Vaig parar i ho 
vaig fer de cop: Vermell..!

10 ENA EDICIÓ DEL CICLE DE TEATRE SOCIAL

1a SESSIÓ: MUSTAFÀ ÉS AL REPLÀ 

Data: 17 de gener de 2014 
a les 19.30 h

En una comunitat de veïns ens trobem 
un problema que afecta tots. Malgrat 
una convivència normal, davant certs 
interessos sorgeixen conflictes en què 

aniran aflorant actituds carregades de 
prejudicis i estereotips envers l’altre que 
s’agreugen amb els rumors. Això crea 
una barrera comunicativa i una distàn-
cia que fa impossible trobar una solució 
conjunta.

A càrrec de la Companyia Forn de Tea-
tre Pa’ tothom, dins del Pla BCN In-
terculturalitat i la Xarxa BCN Antiru-
mors. Ajuntament de Barcelona.

Iniciem una nova temporada d’ aquest cicle i enguany celebrem la desena edició. 
Durant aquests 10 anys hem reflexionat sobre moltes realitats socials que ens 
envolten, algunes de manera evident i d’ altres més subtils. Totes elles les hem 
fet emergir a través de l’ eina de participació i debat que és el teatre social amb 
un enfoc lúdic i creatiu.
 
Aquesta nova edició comptarà amb 3 sessions de diferents companyies amb les 
que abordarem temes com les barreres comunicatives i culturals, l’ estrès emo-
cional i les dones, els dilemes morals.....
 
Us animem a descobrir el poder transformador del Teatre Social !


