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El grup de teatre Rossinyol
va presentar el cap de set-
mana passat una nova comè-
dia d’embolics La mare...qui-
na nit, d’Assumpta Gonzá-
lez, al teatre L’Amistat. Prop
de mig miler de persones
van assistir a aquesta repre-
sentació. Les rialles van es-
tar assegurades amb Maria
Teresa Torres com la mare,
junt amb Andrea Lacasa, Te-
resa Pallerols, Jordi Vigatà,
Eudald Fabrés i el mateix di-
rector de l’obra, Josep Maria
Ezquer, que es van posar a la
pell d’un matrimoni que es-

pera un fill amb una sogra
que es posa en allò que no li
importa i uns veïns que tam-
bé tenen ganes de dir la se-
va.

L’obra formava part de la
temporada de tardor del te-
atre de la capital del Pla
d’Urgell, que continuarà el
15 d’octubre amb la compa-
nyia de Torregrossa Tour-Mix
Teatre amb el musical inèdit
Nou de Trinca.

David Guapo garantirà les
rialles el 30 d’octubre amb el
seu monòleg on repassa l’ac-
tualitat nacional i internaci-

El grup de teatre Rossinyol, en plena representació.

Quina nit... a L’Amistat
El grup de teatre Rossinyol va posar en escena ‘La mare... quina nit’ d’Assumpta

González, que va atreure mig miler de persones al llarg de tot el cap de setmana

onal i les barreja amb els as-
pectes quotidians de la vida
diària. La dansa també tin-
drà els seu espai reservat en
la programació amb l’espec-
tacle Sinergia, de Dansesca-

pe, el 5 de novembre. El 26 de
novembre el grup de teatre
La Botera de Juneda presen-
tarà Les 4 cares d’Eva, amb
direcció i adaptació de Joan
Cornudella i on 4 dones fan

una dissecció de la seva re-
lació amb els homes. La pro-
gramació la tanca el dia 3 de
desembre l’obra escrita i di-
rigida pel mollerussenc
Francesc Maqueda i que por-
taran a escena membres de
la Colla dels 50 d’enguany.

Les entrades es posaran
demà a la venda a través de
Ticketmaster i es podran ad-
quirir també a taquilla a par-
tir del 15 de setembre la set-
mana de la representació de
dijous a divendres de 6 a 8
del vespre i dues abans de
començar cada espectacle.
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