Abel Folk, Àngels Gonyalons, Roger Coma i Andrea Ros
protagonitzen Una teràpia integral aquest diumenge
L’Auditori de Cornellà aixeca el teló per gaudir amb aquesta comèdia escrita i dirigida per
Cristina Clemente i Marc Angelet
Aquest diumenge, 20 de febrer a les 19h L’Auditori de Cornellà aixeca el teló per rebre la visita
d’Abel Folk, Àngels Gonyalons, Roger Coma i Andrea Ros que interpreten Una teràpia integral,
una comèdia que posa en qüestió la nostra necessitat de creure en alguna cosa. El retrat d'una
societat que presumeix d'haver matat la religió però que té la necessitat obsessiva de tenir fe en
alguna cosa que ens ajudi a trobar sentit a les nostres caòtiques vides.
Escrita i dirigida per Cristina Clemente i Marc Angelet, la trama ens situa en un curs intensiu de
quatre setmanes per aprendre a fer pa i que canviarà la vida de tres persones. Toni Roca
imparteix les classes des de fa més de deu anys. Els alumnes que s'inscriuen volen aprendre a
fer pa però parteixen d'una premissa simple i estranya: per fer un bon pa, no cal tenir la millor
farina o el llevat més fresc, per fer un bon pa, cal estar bé amb un mateix. Una crosta poc
cruixent pot significar problemes laborals, una molla molt densa pot significar una crisi de parella,
un pa insuls pot ser producte d'una vida sexual insatisfactòria. Si vols fer un bon pa, primer has
d’arreglar allò que en la teva vida no funciona. Un curs amb un sistema d'aprenentatge heterodox
i que garanteix que, després d’aquestes sessions, l’alumne en sortirà fent un pa excel·lent. Els
alumnes fan molt més que amassar o controlar la temperatura del forn: es confessen, ploren,
riuen, criden i s’alliberen. Les millores en el pa -i en la vida- es fan evidents de seguida. Una
trama que gira entorn tres nous alumnes amb interessos, voluntats i moments vitals totalment
diferents.
Encara es poden adquirir entrades anticipades a www.auditoricornella.com. Podeu consultar tota
la proposta cultural de L’Auditori de Cornellà per a la temporada Hivern-Primavera 2022 en
www.auditoricornella.com
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