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Brian Friel / Miquel Gorriz

amb el suport de:

patrocinadors del Grec 2012 Festival de barcelona

teatre
Mercat de les Flors - sala PB
Fins al 7 de juliol
raspall
Pere Calders / Teatre Nu

teatre lliure - sala FaBià 
Puigserver
Fins al 7 de juliol
metamorphosis
Franz Kafka / Vesturport 

diversos esPais
Fins al 28 de juliol
l’ànima del bus
Martí Torras / Jordi Martínez  

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

sala Beckett
Fins al 29 de juliol
el principi d’arquimedes
Josep Maria Miró i Coromina

teatre roMea
fins al 29 de juliol 
senyoreta Júlia 
Patrick Marber / Josep Maria 
Mestres

la seca esPai Brossa
Fins al 29 de juliol 
pallarina, poeta i puta  
(a partir de CARN AVALL,  
de dolors miquel)
Dolors Miquel / Mar Gómez / 
Magda Puyo 

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

Mercat de les Flors - sala PB
16-18 de juliol
la nana bunilda menJa 
malsons 
Charly Trama Teatre / Nona 
Asensio

i més...



teatre lliure -  
espai lliure

del 6 al 8 de Juliol
durada: 120’
EspEctacLE En cataLà 

molly sweeney
Brian Friel / Miquel Gorriz
Hi ha vegades que vas al teatre i vius una experi- 
ència emocional que et trasbalsa. Quan això passa 
crec que és un privilegi ser-ne testimoni i voldries 
poder-ho compartir. per això, des que vaig veure 
Molly Sweeney a l’almeida theatre em vaig propo-
sar aconseguir que, algun dia, es pogués veure aquí. 
només la constància i la paciència m’han permès 
poder arribar a la seva estrena.

Inspirada en un cas real narrat pel neuròleg Oli-
ver sacks, l’obra ens presenta tres personatges:  
la Molly, una noia cega des de petita però feliç amb 
la seva vida, en Frank, el seu marit, un entusiasta de 
les causes perdudes que es proposa aconseguir que 
la Molly hi torni a veure, i el doctor Rice, un oftal-
mòleg que veu l’oportunitat de recuperar el prestigi 
perdut.

tots tres adopten la condició de monologuistes  
i recuperen la tradició irlandesa dels storytellers 
(contadors de històries). Monòlegs que s’entrella-
cen fins a arribar a una commovedora conclusió que 
ens fa reflexionar sobre les conseqüències de voler 
ajudar als altres, sobre l’estreta relació entre altru-
isme i egoisme, sobre els perills de voler imposar als 
altres una determinada visió del món.

Desitjo que pugueu experimentar la intensitat 
d’aquesta història i que, quan sortiu del teatre, us 
sentiu afortunats d’haver-la viscut.

Jordi Fité, autor de la traducció
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una producció del centre d’arts Escèniques de terrassa (caEt).
amb la col·laboració de Vol-ras, L’Estruch de sabadell i La sala 
teatre (ajuntament de Rubí).
agraïments a: premi Quim Masó, Irene prat, Vol-ras, platea  
i L’Estruch.

draMatúrgia irlandesa conteMPorània

premi quim masó 2011 a proJectes 
de producció teatral


