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C ULT UR A - ESPECTAC LES

«Traïció» i «Una
ciutat brillant» es
podran veure al
Teatre de Blanes
Fins al juny també s’hi farà el cicle
Mosaic Música, amb «Pagagnini»
DANI CHICANO / Blanes

Els espectacles teatrals Traïció i Una ciutat brillant són
els plats forts de la programació del Teatre de Blanes per
al trimestre d’abril, maig i juny. Dins aquesta programació també es podrà veure la peculiar relectura de Xavier
Albertí de la sarsuela La corte del faraón, i inclou el cicle
Mosaic Música, amb l’espectacle Pagagnini, d’Yllana.
●

Una ciutat brillant obrirà
la programació. Es tracta
d’una peça escrita per l’irlandès Connor McPherson, produïda pel Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), dirigida per
Jordi Vilà i interpretada
per Andreu Benito, Joan
Dausà, Clara Galí i Santi
Ricart. L’obra explica la
història d’un home que demana ajut a un psiquiatre
perquè, segons diu, ha vist
el fantasma de la seva esposa morta recentment. A
partir d’aquí s’engega una
faula que parla del sentiment de culpa i la possibi-

litat de refer la vida.
Traïció, de Harold Pinter, és una producció del
Teatre Lliure i el centre
d’arts escèniques gironí El
Canal. La direcció és de
Carles Alfaro, mentre que
el repartiment el formen
Francesc Garrido, Vicenta
Ndongo i Francesc Orella.
Traïció, que ja s’ha estrenat al Lliure, presenta un
triangle amorós que serveix a l’autor per indagar
la naturalesa humana.
La corte del faraón i
Fum, la sàtira política de
Teatre de Guerrilla inspirada en la figura d’Enric

Una imatge d’Una ciutat brillant, a l’esquerra, i una altra de La corte del faraón, a la dreta. / DAVID RUANO
PROGRAMACIÓ

Vilert, tenen l’humor com
a nexe d’unió. A La corte
del faraón, Xavier Albertí
i la seva companyia, La
Reina de la Nit, fan una esbojarrada relectura de la
sarsuela homònima, basada en les aventures del general Putifar. Sobre l’escenari, Oriol Genís, Xavier
Pujolràs, Jordi Collet,
Lurdes Barba i el mateix
Albertí, entre altres.
La programació també
inclou tres espectacles que

formen el cicle familiar
Mosaic Música, entre els
quals destaca Pagagnini,
un inaudit concert amarat
d’humor, ofert per un
quartet de corda que trenca
totes les convencions que
marquen la celebració
d’un concert de música
clàssica. També estan inclosos en aquest cicle els
espectacles La Nora i el
Jazz, amb la Big Band de
Granollers, i El vestit nou
de l’emperador.

Una ciutat brillant (CAET)
왘4

d’abril (22 h)

La Nora i el Jazz (Big
Band de Granollers)
왘 19

d’abril (18 h)

Traïció (Teatre Lliure i El
Canal)
왘 25

d’abril (22 h)

El vestit nou de
l’emperador (Bitò i TNC)
왘3

de maig (18 h)

Nina & SBB Jazz

Orquestra
왘 10

de maig (19 h)

Fum (Teatre de Guerrilla)
왘 23

de maig (22 h)

Pagagnini (Yllana)
왘 31

de maig (18 h)

10 anys fent bategar la
música (OJ de la Selva)
왘7

de juny (18 h)

La corte del faraón (La
Reina de la Nit)
왘 13

de juny (22 h)
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