Nota de premsa
SETMANA MUNDIAL DEL TEATRE

El Teatre de Salt se
suma a la Setmana
Mundial del Teatre
El Teatre de Salt oferirà descomptes pels
espectacles La dona del tercer segona,
Orbital i Les croquetes oblidades, durant la
Setmana Mundial del Teatre
La dona del tercer segona, amb Àurea
Márquez, inclourà una conversa postfunció
amb la companyia
Mont Plans i Oriol Genís
protagonitzen Cadires, un homenatge a la
professió d'actor, aquesta setmana al Teatre
de Salt
Salt, 14/03/22 – Un any més, el Teatre de Salt se suma a la celebració de la
Setmana Mundial del Teatre. Per la programació d'aquests dies oferim
descomptes i una activitat complementària. Concretament, els espectacles que
veuran els seus preus rebaixats són: La dona del tercer segona (25%), i els
familiars Orbital i Les croquetes oblidades (10%).
La dona del tercer segona és un monòleg dramàtic protagonitzar per Àurea
Márquez, escrit per Víctor Borràs Gasch i dirigit per Ivan Benet, que aborda
l’estigma de les malalties mental. En l’obra, una dona de cinquanta anys
decideix explicar als seus veïns durant una reunió d’escala una veritat que li
resulta molt incòmoda. El muntatge es podrà veure el 25 de març a les 20
hores.
L’espectacle inclourà una conversa postfunció on el públic podrà fer preguntes a

la companyia, organitzat per El Club de La Ciutat Invisible.
Orbital és un espectacle familiar dels Farrés Brothers on, amb humor, poètica i
molt d’amor, construeixen una aventura espacial. A través del teatre d'objectes i
videoprojeccions, l'obra posa en valor conceptes com l'amistat o la valentia.
Dirigit per Jordi Palet, l’espectacle explora els jocs, la distància i la memòria. Es
podrà veure el 20 de març a les 12 hores i està recomanada per a un públic a
partir de 8 anys.
Finalment, presentem Les croquetes oblidades, la incursió dins del teatre
familiar de la dramaturga Clàudia Cedó i el director Israel Solà (La Calòrica).
D’aquesta manera, La Companyia Les Bianchis protagonitza un viatge
emocional sobre els records, el dol i l’herència familiar. Es podrà veure el 27 de
març a les 12 hores i està recomanada per a un públic a partir de 6 anys.
La Setmana Mundial del Teatre se celebra del 21 al 27 de març. Els descomptes
estaran disponibles al web del teatre.
Més espectacles al Teatre de Salt
A més a més, l’actriu Mont Plans visitarà aquest cap de setmana el Teatre de
Salt. Acompanyada d’Oriol Genís i sota la direcció i dramatúrgia d’Albert
Arribas, la mítica integrant de La Cubana protagonitza Cadires. Es tracta d’una
peça sobre l’ofici de fer teatre, plena de nostàlgia, humanitat i un tendre sentit
de l’humor.
Aquest particular homenatge d’aquestes dues figures del teatre a la seva
professió, serveix com a prèvia ideal de la celebració de la setmana mundial del
teatre, ja que es representarà el pròxim 18 de març a les 20 hores

