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Carlota Oleína: «Fa 
una il·lusió especial fer 
‘Pulmons’ a Sabadell»
Ha exhaurit ies entrades per demà

CARLES GASCÓN

Els dubtes i d iscussions 
sobre la decisió de ten ir un fill 
o no centren la relació d'una 
parella en la trentena a Pul
mons. de Duncan Macmillan, 
però l'actriu  sabadellenca Car
lota Olcina asenyala que l'obra 
va més enllà.

«És el pretext per una con
versa de to ta una vida, és 
com m irar la parella pel forat 
del pany-, comentava ahir per 
telèfon.

El teatre de L’Estruch acull 
demà diumenge (18h) la fun
ció de Pulmons amb entrades 
exhaurides. Ella i Pau Roca, els 
dos intèrprets, han tingut una 
excel·lent acollida a la gira de

tardor i ara afronten e ls caps 
de setmana de primavera amb 
força funcions. No cal d ir que 
el pas per la seva ciutat li fa 
«especial il·lusió» a Olcina, 
«i també respecte». Sap que 
serà una oportunitat per als 
que no l'han vista i que alguns 
repetiran.

La tram a, que reflecteix la 
situació d 'una generació mar
cada per la incertesa i que 
necessita racionalitzar qües
tions essencialment huma
nes, pot arribar a «tot tipus de 
públic», opina Olcina, ja  que 
a més dels joves que retrata 
atraurà »als que ja  van viure 
aquesta situació fa tem ps o 
fins i to t els que la viuran més 
endavant».

as.

Pau Roca i Cariota Olcina, a l’exitós muntatge dirigit per Marília Samper, «Pulmons»

L'actriu, dirigida aquf per 
Marilia Samper, ve expressa
ment des de Madrid per a les 
funcions del cap de setmana. 
Allà està treballant intensa
ment en el rodatge de Se/s

hermanas, sèrie d 'època que 
estrenarà TVE el mes que ve.

Ambientada el 1913, hi con
viuen famílies de classes soci
als m olt d iferents i ella pertany 
aquí a la classe obrera.

A part d 'això, estan m irant 
de portar la versió castellana 
de Pulmons a Madrid. De 
moment estan «molt contents, 
ha anat m olt bé-, diu l'actriu  
sabadellenca ■

Tres caps de setmana de 
«Vodevil» al Ciervo Teatre

REDACCIÓ

Avui (22h) i demà (18h) són 
les primeres funcions de Vode- 
vil, el nou muntatge en cartell 
a El Ciervo Teatre. La sala 
am ateur del carrer Viladomat 
acollirà dos caps de setmana 
més (també divendres a les 
22h) aquesta proposta dels

«júniors» de l’en tita t dirigits 
per Anna Poquet. La comèdia, 
que juga amb e ls sentiments 
de gelosia, ambició, amor, etc., 
té m oltes entrades i sortides 
amb un ritme molt divertit. Una 
bona ocasió per fac ilita r el pas 
dels joves a muntatges tea
tra ls  adults, sobretot pel què 
fa a les noies ■ Imatge promocional de «Vodevil», que estarà en cartell al Ciervo fins el 26 d'abril

Tertúlia amb 
Toni Xuclà 
sobre 40 anys 
de carrera a 
l’Espai Agora

REDACCIÓ

Músic m olt vinculat a 
Sabadell. Toni Xuclà té moltes 
coses per explicar dels seus 
40  anys de carrera musical. 
A més dels in icis amb Santi 
Arisa i Xavier Batllés o Ovidi 
Montllor, ha col·laborat amb 
m olts artis tes, ha desenvolu
pat una brillant carrera compo
sitiva, ha fundat Menaix a Truà 
amb Cris Juanico (Ja t ’ho diré) 
i Juanjo Muñoz (Gossos), i ha 
fe t de d irector musical, produc
to r de treba lls  relacionats amb 
l'Any Espriu, el musical Triful- 
kes de la katalanatribu...

Aquest diumenge (19.30h) 
és el protagonista de la te rtú 
lia de l'Àgora de Sant Oleguer 
i el presentarà Joan Carles 
Doval, de Picap ■

«25 de gener», d’Eloi 
Falguera, a L’Alternativa

L’obra serà avui i demà a ia sala del carrer Marià Aquiló

REDACCIÓ

25 de gener de 1939. Les 
tropes de Franco són a punt 
d ’entrar a la ciutat. A dins, un 
petit grup d 'actors es troba 
en una fàbrica abandonada 
on e ls ha cita t el seu director. 
El que en principi sembla ser 
un simple com iat acabarà en

un improvisat assaig de con
seqüències imprevisibles. 
Amb aquest inici, l'obra 25 
de gener. d'Eloi Falguera, ar
riba avui (22h) i demà (19h) 
a L'Alternativa Teatre amb la 
cia. Punt i Seguit. Són Enric 
Miró, Carles Gutés, Francesc 
Falguera. Marta Bou i Miriam 
Moukhles ■

D.S.

Agrupació Coral Amics de l’Acordió

Les caramelles tornen avui 
al centre de la ciutat

REDACCIÓ

Aquest d issabte tornen les 
tradicionals caramelles. La 
coral Estrella Daurada comen
çarà a cantar les seves diver
tides estrofes, sovint amb crí
tiques a l’actua litat i melodies 
populars, a les 11 del m atí al 
Mercat Central.

A les 12h prendrà el relleu

l'Agrupació Coral Amics de 
l'Acordió, dirigida per Frederic 
Monasor. Els cantaires segui
ran el periple entre les 6 i les 
8 de la tarda per d iferents 
parades al Passeig de la Plaça 
Major i la Rambla.

Aquesta última coral està 
convidada també el 16 de maig 
primer cop a cantar a Girona 
per la Festa de les Flors ■


