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L’espectacle teatral "Rita" obrirà dissabte la temporada d’hivern
de teatre i música de Castellar del Vallès

Dijous 9 de gener de 2020
Programes| Temporada de teatre i música gener-maig 2020

L’obra, amb David Bagés i Anna Moliner, es podrà veure en dues sessions, a
les 18 h i a les 20.30 h, a la Sala de Petit Format de l’Ateneu

La proposta teatral Rita, de la companyia La Pocket obrirà el proper dissabte, 11 de
gener, la temporada d’espectacles de teatre i música que tindran lloc a Castellar del
Vallès entre els mesos de gener a maig.

L’obra, que es podrà veure en dues sessions (a les 18 h i a les 20.30 h) a la Sala de
Petit Format de l’Ateneu, és una tragicomèdia sobre la vida i la mort escrita i
dirigida per Marta Buchaca i interpretada per David Bagés i Anna Moliner, que es
posen en el paper dels germans Toni i Júlia. Quan el veterinari aconsella el Toni
eutanasiar la seva gossa Rita, la seva seguretat personal s’esvaeix. La Júlia, en
canvi, té molt clara quina és la decisió que s’ha de prendre. Però quan en Toni
planteja el mateix respecte la mare, les decisions dels germans esclaten a la família.

Rita és, doncs, una obra sobre la família, sobre els germans, sobre el vincle entre
mares i fills i, també, és una obra sobre la incapacitat d’acceptar la mort. Cal
destacar que, amb el text de Rita, Marta Buchaca va guanyar el 2019 el Premi
Frederic Roda de Teatre, un guardó que anualment selecciona un text dramàtic
escrit en català amb la finalitat de donar suport als dramaturgs i a la seva obra.

L’espectacle té una durada d’uns 80 minuts i arriba de la mà de l’Ajuntament i amb
el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Nou espectacles de teatre i música i quatre espectacles familiars

A més de Rita, la nova temporada de teatre i música a Castellar inclourà uns altres
nou espectacles: Desconcerto, (25 de gener, 18 h); Esperant Godot (28 de febrer, 21
h); Rastres d’Argelers (7 de març, 20.30 h); Bona gent, (19 de març, 20.30 h);
Cobertura (28 de març, 20.30 h); Rise (25 d’abril, 20.30 h); L’amic retrobat (9 de
maig, 20.30 h); i Pulmons, de l’Esbart Teatral de Castellar (20, 21, 22, 27, 28 i 29
de març i 17, 18 i 19 d’abril, divendres i dissabtes a les 21.30 h i diumenges a les
18.30 h). Val a dir que tots els espectacles tindran lloc a l’Auditori excepte Rita,
Rastres d’Argelers i Pulmons, que tindran lloc a la Sala de Petit Format de l’Ateneu.
També cal assenyalar que Rastres d’Argelers i Bona gent ja han exhaurit les
entrades disponibles.
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Pel que fa als espectacles familiars, la temporada inclou quatre propostes: El núvol
gris, gras i gros (2 de febrer, 11 h i 12 h), Laika (1 de març, 12 h), Txema, the
postman (4 d’abril, 18 h) i Hippos (24 de maig, 12 h). Totes les propostes tindran
lloc a l’Auditori excepte Hippos, que és gratuïta i  es durà a terme a la plaça Major.

Podeu consultar tota la informació sobre tots els espectacles de la temporada i sobre
la venda d’entrades als webs www.castellarvalles.cat/teatreimusica i
www.auditoricastellar.cat.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

http://www.castellarvalles.cat/teatreimusica
http://www.auditoricastellar.cat
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

