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El Teatre de Festa Major arriba al Centre Cultural 
Terrassa de la mà de La extraña pareja  

Fundació Mina patrocina aquest espectacle fruit d’un acord de suport a 
l’activitat de l’equipament terrassenc 

L’obra que va popularitzar Paco Morán i Joan Pera, aconseguint un gran èxit de públic 

durant cinc anys consecutius a Barcelona, arriba ara a la Festa Major de Terrassa de la 

mà de Pera i l’actor sevillà, Antonio Dechent. L’obra tindrà lloc el proper dilluns 6 de 

juliol, a les 21h, al Centre Cultural Terrassa. 

L’obra manté l’escenografia i vestuari original i el mateix esperit que quan es va 

estrenar als anys noranta. Morán i Joan Pera van ser La extraña pareja a l'escenari del 

Teatre Borràs ininterrompudament del 1994 al 1999 arribant a batre el rècord Guiness 

de funcions d'una sola obra (més de 14.700 espectadors). L’actor Antonio Dechent 

agafa ara el paper de Morán per interpretar de nou aquesta obra del dramaturg Neil 

Simon. El director americà la va dur al cinema amb Jack Lemmon i Walter Matthau. 

Aquest espectacle compta amb el patrocini de la Fundació Mina d’Aigües de Terrassa, 

fruit d’un acord de suport a l’activitat de l’equipmanet signat entre la Fundació Mina i 

la Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa (Centre Cultural).  

 

Argument La extraña pareja 

Fèlix (Joan Pera) és un home de mitjana edat, meticulós i obsessionat amb l’ordre i la 

neteja que és expulsat de la llar familiar per la seva esposa. Davant d’aquesta situació,  
no li queda altra opció que recórrer al seu amic Óscar (Antonio Dechent) perquè li deixi 
compartir apartament amb ell. El problema arriba quan en Fèlix descobreix que el 

caràcter de l’Óscar és diametralment oposat al seu, es tracta d’un tipus despreocupat i 
tronera. La convivència no serà senzilla, en absolut. 
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El Centre Cultural amb la Festa Major: obert el dilluns 6 
 

Des de fa més de 30 anys, el Centre Cultural Terrassa se suma a la Festa Major de 
Terrassa oferint el tradicional Teatre de Festa Major, una proposta que té per objectiu 

portar una obra teatral d’èxit al públic de Terrassa.  

En motiu de la Festa Major, el Centre Cultural també obrirà les portes el dilluns al matí 
i a la tarda. A les 11h, els ciutadans podran gaudir d’una visita guiada gratuïta de 
l’exposició Salvador Alavedra. El dibuix i la música que actualment hi ha a la sala 3. 
Una mostra produïda pel Grup Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme de Terrassa.  
 

 
Fitxa Artística 

Autor: Neil Simon. Direcció: Ángel Alonso. Repartiment: Joan Pera (Fèlix), Antonio Dechent (Óscar), 

Enric Boixadera (Toni), Enric Llort (Jorge), Rafa Cruz (Juan), Marta Domingo (Michelle), Cristina Solà 

(Wendolin). 

 

 

 

Més informació sobre l’acord: fundacio@fundaciomina.cat 
(adjuntem imatges) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dades 

La extraña pareja 
Dia: dilluns 6 de juliol, 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 20 €  
Durada: 120 minuts 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/la-extrana-pareja/ 
Venda localitats: www.fundacioct.cat · 902 180 677 
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