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Els juvenils d’El Ciervo presenten 
sis obres en tres caps de setmana
El públic canviarà de sala per veure aquestes peces curtes

REDACCIÓ

Aquest cap de setmana (2 i 
3 de maig) arrenca a El Ciervo 
Teatre la iniciativa Matxambrat 
Multicel·lular, uns originals 
passis teatrals de peces cur
tes a càrrec dels juvenils de 
l’entitat, nois i noies d'entre 
13 i 18 anys. Això serveix de 
«banc de proves, d'espai d'ex
perimentació». per a aquests 
joves actors des de fa 25 
anys.

Però aquest any hi ha nove
tats amb el grup coordinat per 
Anna Elias, Aleix Palau i Quim 
Ribalta. S'han assajat un 
total de 6 obres d'un sol acte, 
d'una durada aproximada de 
15 minuts, que han estat diri
gides pels alumnes Adrià Gar
cia, Clara de la Torre, Anna Pla
nas, Ferran Peig, Caria Jimé
nez i Georgina Pujol.

Aquestes obres es repre
senten en paral·lel a diferents

espais de l'edifici de la Socie
tat Coral Recreativa El Ciervo 
al carrer Viladomat, i és el 
públic el que. en grups reduïts 
de 20 persones, va d'espai a 
espai.

Pren el format, doncs, 
d’això que s’ha batejat com 
a micro-teatre i que ha expe
rimentat un cert auge a Barce
lona els darrers anys.

Comèdies
En el cas del Ciervo les obres 

són majoritàriament comè
dies que juguen amb diferents 
tipus d'humor i de maneres de 
comunicar-se amb el públic.

Les peces es representaran 
tres caps de setmana, concre
tament els dels dies 2. 3, 9, 
10,16 i 17 de maig. Cada cap 
de setmana s’oferiran quatre 
de les obres, essent els actors 
i actrius que no actuen aquells 
dies els encarregats d'acom
panyar al públic d’una sala a

la següent.
Però no tot el treball teatral 

acaba aquí. Tant al arribar al 
teatre, com quan canvïn d'una 
sala a la següent, els assis
tents a les obres seran pro
tagonistes d'unes històries 
ambientades en tres mons 
diferents, que donaran un sen
tit al motiu per el que estan 
veient aquest muntatge teatral 
tan poc habitual.

D'aquesta manera, el grup 
de Juvenils d'El Ciervo Teatre 
ofereix la possibilitat de veure 
4 obres cada cap de setmana, 
no sent mai igual la combina
ció d'obres d'un cap de set
mana a la següent. Segons 
l'entitat, no passa res si es 
veu repetida alguna peça, per
què «les animacions setmana 
a setmana seran diferents, 
oferint un nou sentit al motiu 
de la visita». Les primeres 
que es veuran, avui i demà, 
són Mort, T'estimo..., Família

2.0 i La Tuta i la Ramoneta. 
El 9 i 10 de maig seran Dog 
Park, T’estimo..., Família 2.0 i
10.000 cigarrets.

Les funcions comencen dis

sabte a les 22h i diumenge a 
les 18h. El preu de les entra
des és de 9 euros (7 euros 
amb reserva a Atrápalo o amb 
descompte) ■

La sabadellenca Laura 
Rama actua dissabte al 
Griffin amb el seu pare

REDACCIÓ

Les versions de cançons del 
pop nacional i internacional, 
dels dels 80 fins a l'actuali
tat, centren el repertori de la 
jove Laura Rama. Als seus 23 
anys, la cantant sabadellenca 
torna aquest dissabte a l'es
cenari del Griffin (La Segarra. 
25), on l'acompanyaran el seu 
pare Emili Rama a la guitarra i 
també un baixista.

A més d'artistes com Ama- 
ral, Pink Floyd, Mike Oldlïeld, El

Último de la Fila o Manà, Laura 
Rama també oferirà composi
cions pròpies com Eres la per
sona, Alas bajo el mar. El sur, 
Inés o Tornaré.

Rama va iniciar-se en la 
música fa uns tres anys i les 
seves actuacions acostumen 
a ser en un format acústic.

El Griffin continua, d'altra 
banda, amb el seu cicle de 
jazz en viu dels dijous (quin
zenal), coordinat per l'escola 
Blue Train, i els monòlegs de 
cada divendres ■

La gira de «Turandot» 
passa per Girona
Aquest diumenge al Teatre Municipal

REDACCIÓ

La gran producció sabade
llenca de Turandot ja está de 
gira amb el seu cor i orquestra 
ampliats per a aquest espec
tacular títol de Puccini.

Després de les primeres 
funcions del cicle Ópera a 
Catalunya a Reus, Lleida i Vila
decans, aquest diumenge l’As
sociació d'Amics de l'Òpera de 
Sabadell va al Teatre Municipal

de Girona. Ho dirigeix Daniel 
Gil de Tejada amb muntatge 
de Carles Ortiz (direcció d'es
cena) i Jordi Galobart (esceno
grafia).

Després del gran èxit a La 
Faràndula de Sabadell, Turan
dot encara es veurà a Manresa 
(6 de maig), Tarragona (8), Gra
nollers (10), Sant Cugat del 
Vallès (15) i Vic (17). amb la 
gran soprano Maribel Ortega 
al paper principal ■ Un moment de l’estrena de la producció a Sabadell, el 2 d’abril


