
46 Diari de Sabadell Dissabte, 21 de març del 2015

ESPECTACLES_________________________________

L’Alliance es llença al microteatre a partir 
de dilluns, presentant una obra cada dia
Dedica el cicle «Mostra’t» a aquest format, que té sales especialitzades a altres ciutats

Són temps de reptes amb mitjans limitats. El mi
croteatre n’és un dels fenòmens. Un o dos actors 
fan obres d’entre una hora o mitja. A Madrid o a 
Barcelona hi ha sales especialitzades. A Sabadell 
ha viscut èxits incipients i a partir de dilluns tin
drà un primer cicle específic: Mostra’t.

JOSEP ACHE

L'organitza i presenta l'Alli- 
ance Française, que com la 
sala L’Alternativa o l'Espai Foc 
de la botiga Ventura s ’ha vist 
desbordada de públic en repre
sentacions d 'aquest form at. 
A Foc i a L'Alternativa va ser 
amb el castellarenenc Un jardi 
de sorra, muntatge dirigit per 
Jeroni Oller amb Albert Ibars i 
Mònica Miró com a únics ac
tors al repartim ent.

A l'A lliance Française, li va 
passar tres quarts del mateix 
el novembre passat amb Mon 
Medée dirigida per Xabyer amb 
Mon Costa. Entrades esgota 
des i públic a ls passadissos 
Prou i més com per enmirallar- 
se en Barcelona, on el m icro
teatre  anima i omple to t de 
petits. Entre d 'a ltres, Cinco- 
monos a Consell de Cent, Mi- 
croteaS al Raval o Porta4, al 
carrer de l'Església de Gràcia.

I. d 'aquí, l ’ impuls necessari 
per crear aquest primer cicle 
amb cinc espectacles. L'obrirà 
aquest dilluns (22 h) la rèprise 
ó'Un ja rd ía  la sorra, i el clourà

divendres la de Mon Medée. 
Però l’actriu Bruna Feliciano, 
(ara en carte ll als Pirates del 
Sol) que coordina aquest Mos
tra ’t des de l ’Alliance Françai
se, adverteix que han esta t 
programats a partir de valorar 
desenes de muntatges.

Selecció exigent
Els han tr ia t per la qualitat, no 
per repetir el previsible èxit de 
públic. I, posat aquí el nivell, 
toca m irar els muntatges que 
van entrem ig a la programació. 
D im arts Adulterios, a partir de 
Woody Alien amb direcció de 
Sergio Peinado, que compar
te ix repartiment actoral amb 
Annabel Riquelme i Laura Sa
baté.

I dimecres, A palo seco, amb 
Mireia Vallès i Gemma Maria 
Lesmes que, sota la direcció 
de Miquel Àngel Rores, re
presenten «dues dones molt 
sem blants, m olt diferents, 
m olt confoses», Es tracta de 
la companyia sabadellenca Vi
éndolas venir, activa des de fa 
prop d ’una dècada.

I, entre el més suggerent del

programa. La filla de Chagall 
del gironí Ferran Joanmiquel, 
amb l’actriu Mireia Vallès 
que es presenta dijous en 
form at de simple lectura; el 
més habtitual en les presenta

cions que se n ’han fet.

Lectura dramatitzada
Conta la història de Jamar una 
jueva sefardita a qui la seva fa
mília vol convèncer perquè por-

Un format 
suggerent pel 
públic i exigent 
pels actors
Per un o dos actors com 
a màxim, defensar sols 
una obra d ’entre una 
hora i m itja  no és un 
repte fàcil. Exigeix nivell; 
profesionalitat, per tant. 
A més, però, el fo rm at té 
aspectes suggerents. A 
Mallorca, per exemple, 
s’ha fe t m icroteatre a les 
cel·les de l’antiga presó. 
De gènere negre, és clar. 
I també de tema tiran t a 
eròtic en burdells i 
meubles que han deixat 
de ser actius com a tais. 
Allò de missatge i medi.

ti a Girona una clau, la qual se 
suposa que ha anat passant 
de generació en generació 
perquè obria la porta de la ca
sa on vivien els seus ances- 
tres, al Call jueu, abans que en 
fossin expulsats per la Inquisi
ció i el rei Ferran II d ’Aragó, 
Comte de Barcelona. Parlar 
dels Reis Catòlics, que en diu 
la companyia, no és precís. 
Però en te rm es de la ideologia 
ara oficial, queda m illor Reis 
Catòlics m

La companyia Anna 
Roca estrena a LaSala 
«Momo, on tens el temps?»
És la companyia resident d’aquest espai

REDACCIÓ

Després d ’haver fe t la resi
dència a LaSala Miguel Her
nández, la companyia Anna 
Roca estrena el seu especta
cle Momo, on tens el temps?' 
en l’escenari s itua t entre els 
barris de Ca n ’Oriac i la Roure
da (Roureda, 19), aquest dis
sabte (20 h) i el demà (18h). 
Es tracta  d ’un espectacle per 
nens i nenes preferentment 
de més de 8  anys. Segons la

companyia «amb una esceno
grafia sorprenent on to t té lloc 
a da lt de l'escenari, fins i to t el 
públic, que viurà l'experiència 
des de l'escenari».

Va de tres personatges que 
viuen dins d 'un ja rd í botànic 
abandonat que expliquen la 
h istòria de la Momo, «una ne
na que posseeix la meravello
sa qualitat de saber escoltar 
e ls a ltres i que desitja ajudar 
la gent a humanitzar les se
ves vides. Sobretot quan els

homes grisos decideixen apo
derar-se d 'un dels béns més 
preuats que posseeixen les

persones: el seu temps. Per
què el tem ps és vida, i la vida 
resideix al cor» ■

El ‘Món màgic 
d’Oz’ es va 
acomiadar amb 
3000 espectadors

REDACCIÓ

Més de 3 00 0  espectadors 
han ass is tit a les sis darreres 
funcions d ’E/ món màgic d ’Oz, 
a càrrec de la Joventut de la 
Faràndula amb Quim Carné 
com a autor i d irector i Joan 
Baptista Torrella com a com
positor i director musical. La 
de cloenda va ser diumenge 
passat. Es tracta de la produc
ció més ambiciosa que aquest 
elenc va produir la temporada 
passada. La reprise ha culmi
nat l ’acollida que el muntatge 
va obtenir fa un any ■


