
Producció 

Unes paraules profundes dels mestres de cerimònies

- Nen, nen, que se’ns ha girat feina!
- Més feina? Però què volen ara?
- L’escrit aquell que els autors fan pel programa de mà 
  per fer-se els interessants!
- No fotis, però si això no ho llegeix ningú.
- I els pobres que ho llegeixen es foten un embolic 
  i després no hi ha qui entengui l’obra. 
- Ara l’has clavat.
- I si poséssim unes quantes frases de l’obra ben inconnexes? 
  Sempre queda molt intel·lectual.
- Bona idea, així sembla que tinguem missatge i els crítics queden contents.
- Doncs què? Quina frase posem?
- Ni idea. Jo diria que no pateixin, que la comèdia acaba bé i ja està.
- Brutal! És aixafar una mica el �nal…
- Però no em negaràs que és una frase d’un gran calat �losò�c.
- No es pot millorar.
- Doncs apa, a gaudir que la festa és a punt de començar!
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Primera funció d’aquesta temporada 
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Durada 1 hora i 45 minuts
(sense entreacte)

És una producció de 

Focus i Verteatro

Sinopsi

En Francesc Ramon Pujols-Pinyol, mestre galeter i artífex de la marca global de les Galetes 
Pujols-Pinyol, està d'enhorabona. La Meritxell, la seva única �lla, està a punt de casar-se 
amb el Bernat, un noi com cal i que és la nineta dels ulls d'en Francesc Ramon. El gendre 
ideal.
Endut per l'emoció, el Francesc Ramon ha organitzat el “bodorrio” del segle. Ha convidat a 
amics, coneguts i desconeguts, contractat a la millor companyia de circ per a la canalla, l’or-
questra simfònica més important de casa nostra per amenitzar la vetllada i l’empresa de piro-
tècnia més reconeguda del país per a la traca �nal.
Però tot agafa un gir inesperat quan, el dia abans del casament, en Francesc Ramon descob-
reix amb espant que la mare del seu futur gendre va ser una antiga amant seva i que va parir 
al Bernat, el seu futur gendre, nou mesos després de la seva última in�delitat… El pitjor 
malson del Francesc Ramon és a punt de fer-se realitat: i si resulta que els nuvis són també 
germans?


