
 



De ben segur tots els grups de teatre han experimentat els horrors del 

que pot anar malament en una representació, i les senyores del Grup 

de Teatre de l'Associació de Veïnes Emprenedores de la Plaça Trilla no 

en són una excepció; possiblement tot el que no hauria de  passar, 

passa. Avui el Grup de Teatre de l'Associació de Veïnes Emprenedores 

de la Plaça Trilla, encapçalat per la seva presidenta, la senyora 

Milagros Reus, tenen el plaer de presentar el seu ambiciós espectacle 

nocturn basat en l'enginyosa novel·la  policíaca "Assassinat a can 

Escac i Mat". I perquè el públic no s'avorreixi, han preparat un passi 

de modes i un concurs del misteri de l'assassinat (amb premi). 

Benvinguts i benvingudes! 

Agraïments: 

A l’àvia de l’any, la Marta Santos i als marits pacients que heu fet possible la teràpia 

del riure durant aquestes setmanes d’assajos al Cercle. 

A la veïna Núria Tanyà, per la teva incondicional ajuda en vestuari, efectes especials 

i regidoria. 

Al veí Oriol Bou, per la construcció tècnica de l’escenografia. I al Quim Fuster, perquè 

sempre hi ets, pel que faci falta i ara també el David. 

A l’Anna, la nova descoberta de l’Associació de veïnes per la teva constància i 

compromís maletes amunt, maletes avall, intentant no perdre punt d’un text ben viu... 

A la Carme Bigorra, per la reconstrucció de les perruques i els teus sempre ben rebuts 

i valorats consells estètics. 

I als fills i les filles de les veïnes, que heu crescut sentint a parlar de les anècdotes del 

Misteri de l’Assassinat i que ens heu ajudat amb entusiasme a repetir aquesta joia de 

funció que ens recorda d’on venim (i ja veurem on arribem...). 

Moltes gràcies! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REPARTIMENT 

Sra. Milagros Reus: Clarissa Alfil 

(Anna Turull) Regine 
 Leticia Torres 
 Patricia Torres 
 Sr. Bonjan 

Sra. Feliça Deulofeu: Peó 

(Elisenda Puiggener) Coronel Rei 

Sra. Engràcia Quintana: Sra. Dora Torres 

(Núria Pedraza) Violeta Torres 
 Joana Torres 
 Sra. Rei 

Srta. Telma Gesamí: Dafne Torres 

(Carme Adell) Rosa Torres 

Sr. Gonçal Pardals: Inspector Martínez 

(Roger Vilarrúbia)  
  

EQUIP TÉCNIC  

Regidoria: Anna Coma 
 Núria Tanyà 

Traspunt: Lluïsa Martínez 

Escenografia: Lia Bou 
 Èlia Buchaca 

 Oriol Bou 

 Quim Fuster 

 David Sànchez 

Vestuari: Núria Tanyà 

Perruqueria i 
maquillatge: 

Carme Bigorra 

Llum: Nara Buchaca 

So: Txell Bou 

Música: Jordi Novell 

Producció: Cris Nafría 

Direcció: Les Veïnes… 



 

TEATRE de EL CERCLE  

2021/2022 

 

Pròximament 

“Nadal a Can Cupiello” 

10, 11 i 12 de Desembre 


