
 





Estimat company, ens adrecem a tu per oferir-te un espectacle que 

exhibirem la pròxima tardor al teatre Micalet. 
 

Es tracta d'una proposta a cavall entre la lectura dramatitzada i 

l'espectacle teatral. “Cinc actrius lligen Rodoreda”, estrenada el passat 

abril a la Sala Matilde Salvador de la Universitat de València de la qual 

l’SGAE n’és patrocinadora, va sera ser acollida amb gran èxit de públic i 

crítica. 

 

   L’obra està composta per una banda, de textos digam-ne no literaris de 

paraules de l’autora, breus retalls autobiogràfics, entrevistes i fragments de 

pròlegs i d’altra banda de la lectura de cinc contes:” La mainadera”, 

“Darrers moments”, “Zerafina”, “El bitllet de mil” i “Mort de Lisa 

Sperling” i d’un breu paràgraf de “La plaça del Diamant”.  

 

    L’obra està dirigida a un gran ventall de públic d’on destacaríem el 

públic estudiantil de segona etapa de l’ESO i de Batxillerat, per ser matèria 

d’estudi tant a l’institut com als examens de selectivitat. Sense ser una 

lectura didàctica els alumnes n’ixen amb les idees clares dels temes de 

l’univers Rododerià: l’amor per les flors, la nostàlgia de la infantesa i la 

joventut, el desencís de la vida, l’amor, el pas del tems, la literatura, la 

mort. Sens dubte  fan un tast d’allò que estudiaran o han estudiat a l’aula 

que els acosta a la gran escriptora catalana i que possiblement els desperte 

la curiositat per a conéixer la seua obra. 

 

El calendari d’exhibició per a grups és: 

     14, 21 i 28 d’Octubre  2015 

Horari : Un passe a les 11h i un passe a les 19’3oh. 

La durada de l’espectacle és d’1h i 15 min. 

Preu: 6 €, per alumne. 

 

Podeu fer ja la reserva al telèfon 96 392 14 82  amb una estimació dels 

alumnes que podrien assistir i després al Setembre ja ho concretaríem. 

  

            

          Moltes gràcies. 
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Contacte: 

TEATRE MICALET 
Telf: 96 392 14 82 

correu: comunicacio@teatremicalet.org  


