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ADOSSATS 

TEATRE ROMEA 
20 DE DESEMBRE 2018 

 
Interprets: Rosa Renom, Jordi Bosch, Ramon Madaula, Camilo García, Marieta Sánchez 

Guillem Balart 

23 d’abril. Sant Jordi. Una urbanització de cases adossades al Vallès 

Occidental. El dia s’allarga, comença el bon temps. Els veïns surten 

a arreglar el jardí, a fer l’hort, a dinar a fora. Una família de classe 

mitjana catalana es troba al jardí de la casa del Jordi i la Carme. El 

pare del Jordi -l’avi- es diu Jordi; el fill del Jordi -el nét- també es 

diu Jordi. Tres generacions de Jordis celebren plegats el dia del 

nostre patró. Però ho faran envoltats de roses plenes d'espines, de 

dracs que treuen foc, de cavallers que potser no són tan valents i de 

princeses que es reserven un fort caràcter. 

Data límit pagament : 30 De Novembre 2018 

PREU :  34.00€  

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