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Presentació de les activitats per part de la junta, dijous passat a l’escenari del carrer Viladomat

El Ciervo Teatre obre la temporada 
amb «Tres maletes amunt i avall»
L’en tita t refirma la seva vocació «social» i el «treball en equip»

de l’entitat amb la junta presi
dida per Marina Quelart, tam
bé es van avançar les activi
tats dels grups de Juvenils (de 
13 a 16 anys) i Infantils (de 6 
a 12 anys).

Juvenils i Infantils
Els primers compten enguany 
amb 25 nois i noies que viuran 
de prop «tots els aspectes del 
món del teatre, prenent i sent 
responsables de les seves prò
pies decisions». Presentaran 
una obra el mes de maig. El 
taller està coordinat per Quim 
Ribalta i Aleix Palau.

Els infantils són 21, un 40 
per cent més que l’any passat, 
i prepararan Un embolic de 
rates i gats, d’Anna Tortajada
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Les comèdies Tres maletes amunt i avall i Vodevil, 
d’Hugo Daniel Marcos, i Arcàdia, de Tom Stoppard, 
són els tres títols de la nova temporada teatral 
del Ciervo. Però hi ha més activitats de la mà dels 
juvenils, els infantils o el grup d’animació.

CARLES GASCÓN

L'humor amb ressonàncies 
del gran Louis de Founès inau
gurarà aquest dissabte, 18 
d’octubre, la nova temporada 
de teatre amateur a El Ciervo 
Teatre, ja que Tres maletes 
amunt i avall és una adaptació 
de la popular Oscar, una maleta, 
dues maletes, tres maletes, de 
Claude Magnier, que el francès 
Edouard Molinaro va portar al 
cinema el 1967.

En l’adaptació d’Albert Galo
fré els actors de la companyia 
local estan dirigits per Llufs 
Muchart i Sílvia Leiva (ajudant 
de direcció). Hi ha funcions els 
caps de setmana fins el 16 de 
novembre (dissabtes a les 22h 
i diumenges a les 18h).

Aquí el ric empresari pro
tagonista és un tal Eugeni 
Bellmunt, que veu trastocada 
la seva plàcida existència amb 
la seva dona i la seva filla quan 
irromp a casa seva un empleat 
que li demana un augment de 
sou, i alguna cosa més.

En ser una obra molt coral, 
tots els actors del Ciervo es 
lluiran en aquesta comèdia 
intel·ligent i trepidant.

«Arcadla», de Stoppard
L’escenari de carrer Viladomat, 
26, seu de la SCR El Ciervo 
-amb més de 90 anys d’histò
ria, tot i que Tactual edifici es 
va inaugurar el 1973-, continu
arà la temporada el gener (24. 
25 i 31) i febrer (1. 7 i 8) amb

Arcàdia, de Tom Stoppard, 
Núria Torondel dirigeix 

aquest text de 1993, consi
derat el més ambiciós del dra
maturg britànic d’origen txec 
(1937), premiat també com a 
co-guionista de pel·lícules com 
Shakespeare ¡n love o La Casa 
rusa. Arcàdia repassa la histò
ria d’una família de comtes, a 
la seva casa de camp de Der- 
byshire (Sidley Park) entre dos 
moments relacionats amb el 
jardí de casa seva: la primera 
reforma a principis del segle 
XIX i la segona, en Tactuali
tat. Amb un fi humor anglès,

la peça explora les relacions 
entre passat i present, entre 
ordre i desordre, i entre cer
tesa i incertesa.

«Vodevil»
La comèdia tornarà al Ciervo 
amb Vodevil, d’Hugo Daniel 
Marcos, argentí resident a 
Israel que proposa una obra 
de teatre dins el teatre: els 
protagonistes són actors que 
assagen un muntatge, però- 
hi ha moltes sorpreses. De 
moment és millor cenyir-se a 
la sinopsi que dóna la compa
nyia. «En Martí i la Irene viuen 
junts i han fet una aposta: si 
no aconsegueixen quedar-se 
sols durant 24 hores s ’hauran 
de casar. En Martí no vol que 
això passi, però tot sembla 
que se li gira en contra: una 
alumna passada de voltes que 
intenta seduir-lo, una nova

minyona, una parella que ve 
a veure la casa amb Tagent 
immobiliari, la germana que 
es presenta per sorpresa dient 
que ha deixat el seu home, 
que és el germà de la Irene, 
el cunyat per partida doble que 
vol recuperar la seva dona... 
En Martí cada vegada es veu 
més a prop de l’altar, si és que 
la Irene no el mata abans al 
descobrir aquesta alumna tant 
llançada!».

Ho dirigeix Anna Poquet. que 
ja va es va encarregar de Políti
cament incorrecte al Ciervo.

En la presentació de la tem
porada, dijous passat al teatre

Animació, 
tallers, activitats 
solidàries i una 

«Halloweenyada»

(14 i 15 de juny). Repetiran la 
col·laboració amb el Rebost 
Solidari amb la iniciativa de 
donar Tentrada a canvi d’un 
mínim d’un quilo d’aliments.

El Ciervo també té un grup 
d’Animació, que fa accions de 
proximitat al carrer o en festes 
majors i és «una porta d’en
trada» al teatre. Aquest any 
preparen una «Halloweenyada» 
amb un túnel del terror amb 
sorpreses al final.

Josep M. Carrasco, membre 
de la Junta i responsable dels 
infantils, recorda que la filoso
fia d’El Ciervo és fer «teatre 
social» i fomentare! «treball en 
equip» en contra de la compe
titivitat» actual. El Ciervo col- 
labora en diverses iniciatives 
solidàries ■
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EL CIERVO TEATRE

Una escena de la comèdia de Claude Magnier

Didáctico de lo musico
"SONATA A KREUTZER":

DE T0LST0I A JANAÜK AMB 
MUSICA DE BEETHOVEN

A càrrec d’Elio Ronco
Malgrat el seu profund compromís amb la tradició txeca, Janócek sempre 
va sentir una aran admiració per la cultura russa, refiexada en obres 
com Taras Bulba, Katia Kabanova, i el primer quartet per a cordes. 
Aquest últim, inspirat en la narració de Lev Tolstoi “Sonata a  Kreutzer" 
-en la que la interpretació de la sonata per a violi n .9 de Beethoven 
esdevé catalitzador dels terribles esdeveniments que s'hi narren-, és una 
de les millors mostres del seu geni.
En ocasió de la seva interpretació dins de la temporada de cambra de 
Joventuts Musicals de Sabadell farem un repàs a  la història d'aquesta 
obra i al seu contingut musical, alhora que coneixerem més a fons la 
figura de JanóÓek i (a seva ¡ove musa.

------Entrada lliure--------
Auditori de la Fundació Bosch i Cardellach 
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