
ALTRE TEATRE
V MOSTRA DE TEATRE ALTERNATIU

CASINO LA FLORESTA
Ho organitza: El Senglar Cultural i la Cia La Global
Entrada gratuïta. Aforament limitat

L’espectacle Píndoles consisteix d’un circuit 
itinerant compost de tres obres breus en 
tres espais singulars. Tres peces breus que 
es faran en tres espais diferents del Casino, 
passant el públic, en tres grups diferents 
per cada un dels espais. L’espectacle te una 
durada aproximada de 70’.

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL DE PROP
6 MAIG | Divendres, a les 21 h



BABAR
El Babar va escapar dels caçadors i va descobrir 
la civilització. Quan va retrobar els elefants amb el 
seu cotxe vermell i el seu trajo verd el van fer rei, rei 
dels elefants. L’Azziz també vol ser rei, rei de Mali. De 
moment cull en una vinya prop de Torrelles, no sap 
gaire ni català ni castellà, però riu molt i balla Derrick 
Carter.

Coproducció Festival Píndoles – Teatre breu en espais 
vius i Cultura Tangent S.L., dramatúrgia: Fèlix Casanellas 
Berges, direcció: Fèlix Casanellas Berges i Eloi Tres, 
intèrprets: Eloi Tres Julià, fotografía: Roser Blanch 
Gallego, música: Albert Millan Garcia, video: Roser 
Blanch Gallego, agraïments: Sala Flyhard i Marta Aran, 
idioma: Català, Gènere: Drama

R.I.P. (REST IN PIS)
Quants cops hem llegit les portes i parets dels 
lavabos per passar l’estona? Quantes relacions 
hauran començat o hauran acabat dins d’un lavabo? 
Quants cops ens hem hagut d’aguantar la pixera per 
no enfrontar-nos a un WC infecte? La Laia i l’Agnès 
es troben enmig del no res, en un lavabo cutre 
de benzinera, disposades a encarar un viatge que 
significarà un punt i apart a les seves vides. Però abans 
de continuar amb el seu viatge, entre cançons de Los 
Amaya i penya-segats irlandesos, posaran a prova la 
seva amistat. I les seves bufetes.

Autora: Sílvia Navarro, direcció: Sílvia Navarro, 
interpretació: Ariadna Fígols i Núria Rocamora, Idioma: 
Català

HOMENATGE
Aquest és un homenatge a gaudir. A tantes joves, ara 
ja majors, que sacrificaren el seu gaudi per tota una 
vida cuidant als del seu costat.

Dramatúrgia i Direcció: Catalina Inès Florit, Intèrprets: 
Àlvar, Triay, Catalina Inès Florit; companyia: Aflel


