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PEL DAVANT I PEL DARRERA 

TEATRE BORRAS 
17 DE GENER 2019 

 
 

Interprets: Lloll Bertran, Agnès Busquests, Jordi Díaz, Carme Pla, Miquel Sitjar, Lluís Villanueva, 

Xavier Serrat, Laia Alsina, Bernat Cot 

Pel davant…. i pel darrera és, probablement, la 

comèdia més divertida mai escrita des que es va 

estrenar a Londres l’any 1982, una opinió àmpliament 

compartida per milions de persones de tot el planeta. 

L’espectacle ens mostra les dificultats de tot tipus que 

pateix una companyia de teatre per muntar una obra teatral de bastant poca qualitat. Però, per enganxar-se, no fa 

falta entendre gens dels problemes als quals s’enfronta un actor: són problemes de la humanitat… i de nosaltres 

mateixos! 
Data límit pagament : 2 de Gener de 2019 

PREU :  36.00€  

SORTIDA : ESC. 18.15 h. / ESTACIÓ PART DE DALT:18.25 h ./ CAP BORJA 18.35 h.  
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