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Que aixequi la mà qui mai hagi envejat alguna cosa dels seus amics: 
la casa, el cotxe, la parella?
L’Enric, el Ferran i el Bernat són tres amics que des de fa anys i  
panys comparteixen una afició molt particular: col·leccionen  
monedes medievals de la Corona d’Aragó. Monedes d’or i de plata. 
També des de fa molts anys segueixen un mateix ritual: un vespre de 
cada mes es troben per sopar i ensenyar-se les noves monedes que 
han aconseguit.
Semblen tres amics ben avinguts, però qui sap si, a part de les mone-
des, en aquestes trobades s’hi barregen assumptes més personals...

Direcció:  
Anna Carol
Intèrprets: 
Enric: Francesc Falguera 
Ferran: Toni Guillamon       
Bernat: Carles Gutés 
Tècnica d’escenari:  
Anna Mallada          
Llums i So:  
Carles Gutés i Marina Segarra

Escenografia:  
Francesc Falguera
Disseny gràfic:  
Maria Miró
Música original de: 
Enric Carreras
Fotografies:  
Gemma Bou

Intèrprets: 
Silvia Serra com Anna  
Montse Gasch com Eva  
Ana Mateu com Lluïsa 

Intèrpret:  
Rafa Usero 
Direcció:  
Trini Escrihuela 
Direcció tècnica:  
Kel Rejat 

Escrita i dirigida per:  
Marcenia Baqués 
Ajudant de direcció:  
Arturo Marichalar

Vestuari:  
Grup de Teatre Espiral 
Caracterització:  
Anna Pou 
Disseny Gràfic i Fotografia:  
Anna Pou

Obra curta que en forma de “flaixos”, pel·lícula o capítols intermi-
tents, pretén mostrar o reflectir la situació, especialment sentimen-
tal i personal, de tres amigues madures que es reuneixen en un bar 
de copes de moda per passar una estona agradable i parlar de les 
seves coses. Però els diàlegs reflecteixen moltes més coses que tres 
dones amb ganes de passar-ho bé i oblidar les vicissituds diàries. Ens 
parlen de la seva solitud, tristeses, frustracions, pors i especialment 
de moltes formes de la violència que reben dels seus homes. Sobre-
tot del maltractament físic que pateix una d’elles. L’alcohol, com a 
catalitzador o potenciador del perill, també juga un paper important 
en aquestes trobades i en les seves “possibles” equivocacions senti-
mentals. 
Molta tristesa, moltes frustracions, molta soledat... I enmig, i de tota 
mena, molta violència soterrada. Coses que no es diuen, que s’ama-
guen... Els espais en blanc són aquests i els de tres amigues que volen 
parlar-ne. 

Mono Sapiens és un simi que, capturat i engabiat, no li troba sentit 
a la vida, si no és en llibertat. Només hi ha una sortida: la imitació 
dels humans. Evolucionar! 
Adquireix la paraula, el raonament i un cop “integrat” a la nostra 
societat, la descobreix contradictòria i engabiada en les pròpies li-
mitacions, pors i despropòsits. 

d’Eloi Falguera amb Punt i Seguit Teatre de Marcenia Baqués amb El Cercle de Tian Gombau. Basat en un text de Franz Kafka  
i adaptat pel Grup de Teatre Espiral

LA MONEDA ESPAIS EN BLANC MONO SAPIENS

5€ 5€ 5€
Tiquets a www.entrapolis.com/entrades/lamoneda0611 Tiquets a www.entrapolis.com/entrades/espaisenblanc1311 Tiquets a www.entrapolis.com/entrades/monosapiens2011

Una comèdia  
per a tot el públic.



Dissabte dia 26 de novembre · 20.00h · Nau de Cultura

Un jove arribat de l’Argentina a Espanya, es cita amb un home al 
qual no coneix, buscant respostes del perquè la seva mare el va 
abandonar deixant una simple nota.
Desitja saber qui és en realitat, qui era el seu pare i conèixer a la 
seva veritable família.
Entaulen una conversa en la qual van descobrint els llaços que els 
uneixen, sense haver-se vist mai.
“No hi ha casualitats en la vida”. Un fil invisible els portarà als dos 
a descobrir una veritat inesperada.

Direcció:  
Quim Castelló 

Intèrprets: 
Isabel Valbuena 
Daniel Monedero 
Marta Madueño 
Guillem Cusidó

VENDA ANTICIPADA 
Tiquets a  
entrapolis.com
Preu entrada:  
5 euros 
Les entrades que  
hagin quedat  
disponibles es  
vendran des  
d’una hora abans  
de l’inici de cada  
representació.
AFORAMENT LIMITAT

Organitza: 
Consell de Teatre 

de Guido dei Matiolli amb Magma2011 La Serreta
LA NINA TRENCADA

28a
MOSTRA 
DE TEATRE
VALLDOREIX
NOVEMBRE 2022

5€

MOSTRA 
DE TEATRE
VALLDOREIX
NOVEMBRE 2022

Tiquets a www.entrapolis.com/entrades/laninatrencada2611


