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  Tartuf és una comèdia que ens parla sobre una persona 
hipòcrita... i què és un hipòcrita? Segons el DIEC, 1 adj. i m. i 
f. [LC] Que usa d’hipocresia, 2 adj. [LC] Que implica hipocre-
sia. Vaja, això no ens ho aclareix massa... Anem una mica més 
enllà, què és la hipocresia? El DIEC ens diu: f. [LC] Simulació 
de qualitats i de sentiments que hom no té. Això és molt més 
clar!
  Va, som-hi!... i ara, que aixequi la mà qui mai, mai, mai... però 
MAI! ...no hagi fet una mica l’hipòcrita! Sense por! Penseu-ho 
bé... Estem segurs de què ningú no aixecarà la mà. Tots hem 
fet l’hipòcrita algun cop. Però nosaltres ho fem per evitar dis-
cussions, conflictes, situacions incòmodes... ho fem de bona 
fe, som uns aficionats en això de la hipocresia.
  Amb en Tartuf, descobrireu que hi ha hipòcrites aficionats i 
hipòcrites professionals. Que hi ha gent que no té escrúpols 
per a res i gent en qui sempre es pot confiar. Us trobareu pen-
sant en què, si hi hagués un màster d’hipocresia, la Universi-
dad Juan Carlos I seria el lloc idoni per fer-lo.
  Amb aquesta obra volem fer un homenatge a Molière, el seu 
autor, de qui enguany celebrem el 400 aniversari del naixe-
ment. 
 Sou molt benvinguts a casa del Sr. Orgon i la seva família... 
treieu-vos les màscares. Avui són els actors els que juguen a 
no ser qui són... però no fan l’hipòcrita... ells fan teatre!

GUILLEM ARIAS          Tartuf
ÀFRICA BONET          Marianna
ARNAU BONET          Valeri
JORDI BONET          Damis
BRUNO CABRERA         Sr. Orgon      
JUDIT MARTÍNEZ       Dorina
MIREIA MARTÍNEZ    Elmira
LAURA VENDRELL     Sra. Pernelle
SARA VENDRELL        Sr. Lleial

Venda d’entrades a partir del dilluns 14 de febrer. 
En les entrades anticipades fins el divendres abans de la

primera funció hi ha 1€ de descompte.
Horari de secretaria, de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda, 

i els divendres abans d’una funció en el mateix horari.
Seguiu-nos a Facebook, Twitter i Instagram (@cmcpoblenou)

Descarrega’t l’app per portar-nos a la butxaca

Toni Olivé So  
Andreu Aldea  Il·luminació 
Equip SETEC   Maquillatge, vestuari i  
  escenografia
Alícia Nicolàs  Adaptació i direcció

REPRESENTACIONS 1.246 i 1.247


