
TEATRE
Mercat de les Flors - sala oM 
Fins al 4 de juliol 
TEsTAmEnT
She She Pop i els seus pares

sala Beckett
Fins al 29 de juliol
El PRinciPi d’ARquimEdEs
Josep Maria Miró i Coromina

teatre PolioraMa
Fins al 29 de juliol
dubTE
John Patrick Shanley /  
Sílvia Munt 

teatre roMea
4-29 de juliol 
sEnyoRETA JúliA 
Patrick Marber /  
Josep Maria Mestres

la seca esPai Brossa
4-29 de juliol 
PAllARinA, PoETA i PuTA 
(A PARTiR dE CARN AVALL,  
dE doloRs miquEl)
Dolors Miquel / Mar Gómez / 
Magda Puyo 

diversos esPais
4-28 de juliol
l’ànimA dEl bus
Martí Torras / Jordi Martínez  

Mercat de les Flors - sala PB
5-7 de juliol
RAsPAll
Pere Calders / Teatre Nu

teatre lliure - sala FaBià 
Puigserver
5-7 de juliol
mETAmoRPhosis
Franz Kafka / Vesturport 

teatre lliure - esPai lliure 
6-8 de juliol 
molly swEEnEy
Brian Friel / Miquel Gorriz

Mercat de les Flors -  
sala Mac
10-11 de juliol 
don GiovAnni. KEinE PAusE
David Marton

teatre lliure - esPai lliure
12-15 de juliol 
ZERo
Albert Boronat / Pep Pla

Mercat de les Flors - sala oM
15-18 de juliol
viATGEs
José Sanchis Sinisterra /  
Ferran Audí

i més...
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Q-Ars TeATre

Amb El suPoRT dE:



TEATRE lliuRE - 
EsPAi lliuRE
3 i 4 dE Juliol
duRAdA: 70’
ESPECTACLE EN CATALà

udol
Q-Ars TeATre

El pensament havia llançat la canya al riu. Oscil·
lava, minut a minut, d’aquí cap allà, entre els 
reflexos i les herbes, amunt i avall amb l’aigua, 
fins —ja coneixeu aquella estrebada— el sobtat 
ascens d’una idea fins a la punta de la canya. I 
després recollir·la amb prudència i deixar·la 
amb cura damunt l’herba. Però, un cop ajaguda 
a l’herba, que petita, que insignificant semblava 
aquella idea meva!
Tot i la petitesa, tenia les propietats misterioses 
i característiques de la seva espècie: un cop tor·
nada al pensament va passar a ser emocionant 
i important, saltava i es deixava caure, i em feia 
pessigolles pertot arreu, era tan bellugadissa i 
empenyia tantes altres idees que li era impossi·
ble quedar·se quieta.

Virgina  Wolf

He visto cómo los grandes pilares de nuestra 
cultura iban cayendo uno a uno, hasta quedar en 
escombros, pisoteados por nuestra indolencia, 
por nuestra ignorancia destruidos, víctimas de 
nuestra anorexia de espíritu, hijos desnaturali·
zados que hemos renegado de nuestros padres, 
que hemos cerrado los libros y nos hemos cerra·
do el alma, y hemos perdido el hambre enfrente 
del televisor.

Marilia Samper

TExT 
Marilia SaMper
DrAMATúrGiA 
Joan M. Segura i Q-arS TeaTre
TrADuCCió 
Marc arTigau
DirECCió 
Joan Maria Segura bernadaS
MoViMENT 
Joan M. Segura i MiQuel barcelona
iNTèrPrETS 
Mercè anglèS, MiQuel barcelona, anna güell  
i pau Soler
ArrANJAMENTS i MúSiCA 
pau Soler 
iL·LuMiNACió 
SylVia KuchinoW
VESTuAri 
agnèS coSTa, Q-arS TeaTre i Joan M. Segura
FoToGrAFiA 
Jordi egea
iMATGE GràFiCA 
alberT aran
TèCNiC DE LA CoMPANyiA 
Joan ViScaSillaS

Agraïments a Montse Amenós.
una producció de Q-Ars Teatre, en coproducció amb el Grec 
2012 Festival de Barcelona, el Centre d’Arts Escèniques de 
Terrassa (CAET) i el Centre d’Arts Escèniques reus (CAEr).
Companyia subvencionada per la Generalitat de Catalunya.

esPectacle de creaciÓ


