
«Jaume I», de Pitarra, i «No puc més!» 
obren la temporada de L’Alternativa
La comèdia s ’estrena aquest dijous i estarà en cartell fins el 14 de setembre

F

«Jaume I el Conqueridor», en la producció de la sabadellenca ln Vino Ventas

Els sofàs de L’Alternativa, la sala de petit format 
del carrer Marià Aguiló, tornen a acollir especta
dors a partir d ’aquest dijous amb la comèdia de 
Jaume I de Serafí Pitarra. Dissabte Montse Costa 
acomida el monòleg No puc més!.

c. GASCÓN

«La versió més bruta, eró
tica, escatològica, grollera, 
irreverent, obscena, estúpida 
ordinària, ofensiva i escanda
losa de la llegenda de Jaume 
I el Conqueridor», en va dir 
Jaume Perich el 1978.

Amb aquesta Jaume I el Con
queridor. de Seraff Pitarra, una 
comèdia satírica de la llegenda 
de Jaume I i la conquesta de 
Mallorca, obre la temporada 
el petit teatre privat L'Alterna- 
tiva.

S'estrena aquest dijous
(22h) a la sala del carrer Marià 
Aguiló, on aquest cap de set
mana (dissabte 6 a les 22h) 
s ’afegeix el monòleg de Glòria 
Marín No puc més!, interpretat 
i dirigit per Montse Costa.

L'obra de Pitarra està pro
tagonitzada per Francesc
Rocamora, Oscar Masllovet, 
Jordi Silvestre, Carles Tricuera 
/  Enric López, Anabel Riquelme 
i Quelo Sostres sota la direc
ció d'Enric López i Pedro Ruiz.

És una producció d‘ ln Vino 
Veritas que es podrà veure 
divendres (22h), diumenge 
(22h) i dilluns (19h). Les fun
cions continuaran dijous 11 
a les 19h, divendres 12 a les 
22h, dissabte 13 a les 22h i 
diumenge 14 a les 19h. (entra

des a 10 euros excepte dijous, 
que es fa taquilla inversa).

Sobre el conegut monò
leg de Montse Costa, cal dir 
que segurament serà l’última 
oportunitat de sentir aquesta 
divertida reflexió sobre «la vida 
diària d'una dona. mare, tre
balladora i estressada per la 
rutina diària i la societat que 
l ’envolta».

«Traïció», de Harold Pinter
La temporada al «sofà-teatre» 
L'Alternativa -té  sofàs de dues

I
L'actriu sabadellenca Montse Costa, a «No puc més!»

places en comptes de buta
ques- continuarà amb Traïció, 
de Harold Pinter. programat 
entre el 19 i el 21 de setem
bre.

És una producció de 8uit de 
Teatre que dirigeix Anna López

m
8uit de Teatre i TIC 
Escènic completen 

el setembre a la 
petita sala

amb els intèrprets Mario Fer
nández, Nesa Vidaurràzaga i 
Siscu Ruiz.

Un text on el Nobel de litera
tura parla d'«amistats que es

perden, amors que s’amaguen 
i realitats inconfessables» a 
partir d ’una trobada de Jerry i 
Emma després de molt temps. 
Ella li diu que ha explicat a 
Robert, el seu marit i millor 
amic de Jerry, l'embolic que 
van tenir durant set anys...

A més, L’Alternativa ha 
anunciatla lectura dramatitzada 
Recuperant Sagarra!, de TIC 
Escènic, amb Mònica Mimó i 
Joan Soler dirigits per Jeroni 
O lle r(26 i27  de setembre), i els 
«Tastets d ’Apel·les Mestres» 
(27 i 28 de setembre), amb la 
mateixa companyia però amb 
Josep Maria Roviralta i David 
Vila i Ros i l’acompanyament 
musical de Maria Rovira (www. 
lalternativateatre.wordpress. 
com) ■
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Caries Tricuera, Dolors Boada i Josep M. Romance

^  La Bàscula estrena 
«Còmica vida», de Joan 
Lluís Bozzo

L'obra que Joan Lluís Bozzo 
va escriure per encàrrec a 
Pep Cruz, Còmica vida. puja 
a escena a La Bàscula amb 
una versió de la companyia 
local que protagonitzen M. 
Dolors Boada, Josep M. 
Romance i Carles Tricuera. La 
primera funció a la sala del 
carrer Gorina i Pujol és aquest 
divendres a les 21.30h 
(reserves al 686006564 
i www.bascula.cat). És un 
«teatre dins del teatre» on els

tres personatges entren en 
una deriva tragicòmica que 
els durà a un final inesperat a 
través d’ iròniques reflexions 
sobre l'ambició, la vanitat i la 
superficialitat de l’art escènic. 
Dissabte (21.30h) i diumenge 
(18h) hi ha més funcions).

►  Vuelven los mónologos 
al pub The Green House del 
Eix Macià

Cris Molina es la invitada, 
este viernes (23 h), a la 
sesión de monólogos del pub 
The Green House (entrada 
gratuita, consumición mínima).


