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ESPECTACLES

L’Alternativa Teatre crea una companyia 
i obre un cicle d’autors sabadellencs
Arrenca amb «Estem en contra», de Xavier Gual, i
Des que va aixecar el 
teló el novembre de 
2013 al carrer Marià 
Aguiló, la petita sala 
privada L’Alternativa 
Teatre va consolidant 
un públic amb una 
oferta variada que 
es desmarca de 
l’habitual. Ara té una 
companyia «Inestable» 
pròpia, AlterEgo.

CARLES GASCÓN

En plena Zona Hermètica, 
a Gràcia, amb un aforament 
de 50 persones i sofàs amb 
coixins en comptes de buta
ques, L’Altemativa programa 
de dijous (dia de la taquilla 
inversa) a diumenge propos
tes diferents cada setmana, 
moltes de les quals han estat 
en cartell al teatre Gaudf, a 
l'Almeria, el Teatreneu, el Llan- 
tiol o la Sala Flyhard. Com
panyies emergents o consol- 
diades arribades d'arreu de 
Catalunya, sense oblidar les 
produccions locals.

Ara aquest petit teatre que 
van obrir Jordi Silvestre i Paz 
Martín -l'equip s'ha ampliat 
amb Enric López a la direcció 
artística, Vicenç Peig de tècnic 
de sala i Raül Arjona al dis
seny gràfic- llança una com
panyia pròpia, AlterEgo. Es 
fa dir «Inestable» per la seva 
«estructura totalment oberta, 
inclusiva i orgànica», i la for
men actors, actrius, directors 
i directores, autors i autores a 
voltant de l'Alternativa «amb la 
finalitat d’assumir I vertebrar 
projectes teatrals de gèneres

ESTEVE BARNOLA

Presentació del cicle, dijous passat a L’Alternativa

«Les empreses es barallaran...», de Jordi Ramoneda

diferents» i produïts per equips 
de treball molt diversos.

«D.O. 08205»
El seu primer projecte seria el 
cicle «D.O. 08205» -de Deno
minació d'Origen- que arrenca 
el proper 12 de febrer amb 
quatre obres d’autors sabade
llencs o estretament vinculats 
aquí.

L’única que no és produc
ció pròpia és Les empreses es 
barallaran per donar-te feina.

de Jordi Ramoneda (12 al 22 
de març), que recentment va 
exhaurir les entrades a L’Es
truch amb bona acollida.

Obre el foc Estem en contra, 
adaptació teatral del recull de 
narracions de títol homònim 
amb el qual Xavier Gual va 
guanyar el Premi Pere Quart 
d’Humor i Sàtira el 2010.

Es veurà entre el 12 i el 
22 de febrer amb Anabel 
Riquelme, Laura Sabaté, Juan 
Carlos Tovar, David Gallardo i

«Estem en contra», de Xavier Gual

«Quin cacau», de Glòria Marín

Óscar Masllovet. Aquest últim 
ho dirigeix amb Enric López.

AlterEgo seguirà amb Quin 
cacau, de Glòria Marín (26 de 
febrer al 8 de març) amb Laura 
Bosch, Àlex Mitjà, Gemma 
Pellicer, Estela Pérez, Oriol 
Roig i Raül Tortosa. Dirigit 
per Laura Sabaté, el text pren 
forma de «bogeria surrealista 
plena d’embolics i malente
sos» quan cinc amics de tota 
la vida que decideixen passar 
l’estiu a Tenerife.

S'acaba el juny (del 4 al 14) 
amb Nadal tot l ’any, comèdia 
d’Alexis Vietti que s ’ha adap
tat d'un guió cinematogrà
fic seu i que es situa en una 
botiga que, acabada d’inaugu
rar, pateix una sèrie de sabo
tatges amb un final explosiu.

Segons ha explicat Jordi Sil
vestre, hi ha la intenció que 
aquest «D.O. 08205» es vagi 
repetint de forma regular «aco
llint també produccions d'al-  ̂
tres companyies» ■

Carnaval ballant a 
ritme de swing a Sant 

Oleguer
L’escola de balls swing 

Crazy Legs va muntar una 
animada festa de carna
val amb ballarins dissabte 
passat al centre cívic de 
Sant Oleguer amb un gran 
nivell de professionalitat. La 
música en directe la va posar 
el grup Jazz Moustache, i no 
va faltar el concurs de ball i 
de disfresses. Tot un èxit.


