
 Estem d’enhorabona! Després de molts i molts anys, neix 
un grup de teatre infantil a Cervelló. I ho fa de la mà de La Ca-
laixera que enguany complirà 30 anys d’existència. Aquest era un 
projecte que teníem desat dins d’un dels nostres calaixos i que, per 
diverses raons, sobretot de temps, no havíem obert encara. Molts 
de nosaltres, els grans, vàrem començar de petits a fer teatre. Són 
presents a la nostra memòria els Pastorets, la Caputxeta vermella, 
en Patufet, la Ventafocs... Contes tradicionals, ara pràcticament 
oblidats però que en aquells temps ens omplien de goig i ens feien 
passar unes tardes de diumenge alegres i inoblidables. És per això, 
perque enyorem aquells dies, perque tenim un present al davant 
nostre –els nens i nenes que han decidit afegir-se a l’aventura–, i 
perque creiem que hi ha un futur per endavant, que hem volgut 
obrir el calaixet i presentar-vos aquest grup de nous actors i no-
ves actrius amb l’il·lusió que el projecte creixi i es consolidi. Fer 
teatre no és només fer “una funció” per a divertir i divertir-se, 
que també. Fer teatre és aprendre, és comprendre, és conviure, és 
CULTURA. I en aquest món nostre on l’esport és rei, que una 
bona colla de nens i nenes hagin escollit la paraula i no la pilota, 
és un senyal de que encara hi ha esperança. 



PRIMERA PART

La comèdia de l’olla
de Plaute

El Déu Lar        Antoni Monforte

Euclió, vell avar      Aniol Costa

Estàfi la, vella criada d’Euclió    Judith Bautista

Megador, vell ric     Adrià Pascual

Eumònia, germana de Megador i mare de Licònides Marina Delgado

Licònides, pretendent de Fèdria i nebot de Megador Alex Castañé

Fèdria, fi lla d’Euclió     Maria Salmerón

Estròbil, esclau de Licònides    Guillem Flo

Pitòdic, esclau de Megador    Carla Martínez

Àntrax, cuiner      Albert Valentín

Congrió, cuiner      Cristina Salmerón

Frigia, fl autista grassa     Marina Lorente

Elèusia, fl autista prima     Nerea Monzón

Direcció      Pere Larrosa

SEGONA PART

El bateig de la nina
Sainet infantil original de Lluis Millà

Antonieta      Alícia Rodríguez

Carmeta      Marta López

Tomasa                   Mariona Valentín

Pepito       Adrià Pascual

Roc       Albert Valentín

Veïna       Alícia López

Convidades a la festa: 
Núria Armengol, Sussi Larrosa, Antònia Jorquera, Mercè Ponsà, 
Anna M Sànchez, Núria Serra i Marta Torrents

Direcció               Antoni Monforte

Escenografi a i vestuari:   Josep Ma Raventós

Equip tècnic: 
Arnau Roche, Joan Badia, Esteve Bosch, Francesc Larrosa, Carles Lorente, 
Joaquim Pascual, Bernat Pau, Llàtzer Pau

Agraïment especial a les mares que ens han ajudat a fer els vestits i a la Lolita, 
la MªRosa i la Dolors per la sorpresa fi nal.


