TEATRE CONDAL
Políticament incorrecte
Fins al 26 de febrer de 2012

“Políticament incorrecte” és una brillant comèdia que
centra la seva acció a un luxós hotel. Un Ministre del
Govern, planeja passar la nit amb una diputada de
l’oposició; el desastre comença quan descobreixen el cos
d’un desconegut atrapat a la finestra de l’habitació.
Desesperat, el Ministre truca al seu ajudant, el qual
arribarà a una crisi d’identitat per culpa de les mentides del
Ministre. La història es “desmadra” amb l’arribada del marit
de la diputada, de la infermera que cuida a la mare de
l’ajudant, de la dona del Ministre i d’una cambrera sense
escrúpols.
Políticament Incorrecte és un vodevil anglès, però no un qualsevol, si no que,
probablement, és el vodevil més original, sorprenent i, sobretot, divertit que s’ha
estrenat a Londres.
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LA VILLARROEL
Res no tornarà a ser com abans
Fins a l’11 de març de 2012
"Mi mente tiene un objetivo, sólo me interesa eso:
el amor y la falta de amor." (John Cassavetes)
Un llit, un sofà, una taula i una banyera ens
serveixen per parlar d’una vida que podria ser la
nostra però que no és la nostra.
Quatre actors que parteixen d’ells mateixos però
que no són ells mateixos, per encarnar quatre
personatges amb problemes que resolen amb
altres problemes.
Un fals documental sobre dues parelles que es
mostren tal com són, amb els seus desitjos i les
seves contradiccions.
Un fil argumental per parlar de tot i de res: del que volem que passi i no passa, del que
no desitgem i arriba, dels secrets que guardem, de la por de créixer i també, per què
no, d’alguna traïció. Carol López
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