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Amb «Queer, marcats» El Ciervo 
aborda Thomosexualitat al nazisme
Una arriscada posada en escena amb un piano en directe

REDACCIÓ

Aquest cap de setmana - 
dissabte a les 22h i diumenge 
a les 18h- s'obre la tempo
rada a El Ciervo Teatre amb 
Queer. marcats, un muntatge 
de temàtica poc usual a l'en
titat del carrer Viladomat, una 
«arriscada posada en escena» 
que aborda les relacions 
humanes, les minories i la 
supervivència. «Històries com 
aquesta retraten la necessi
tat de no oblidar el passat, 
de reconèixer les conquestes 
socials presents i l'obligació 
de refermar el futur», defensen 
des d’El Ciervo.

Adaptació de l'obra Bent de 
Martin Sherman, Queer, mar
cats està protagonitzada per 
Aleix Bistuer (Max), José Maria 
Carrasco (Rudy) i Eric Avellana 
(Horst). En aquesta ocasió, 
l'elenc de la companyia de 
teatre està dirigit per José 
Luís Fernández i Montserrat 
Fité, que condueixen el públic 
per aquest angoixant viatge a 
l’Alemanya nacionalsocialista 
d'inicis de la guerra «a través 
d'un precís muntatge tècnic 
que farà sentir l'espectador la

Dissabte s’estrena a les 22h

desesperació i la por que tan
tes persones van patir al camp 
de concentració de Dachau 
per pertànyer a una categoria 
social que anava en contra del 
bé de la ideologia del règim».

Max és un homosexual de 
vida promíscua a Berlín. Una 
nit porta a casa, després 
d’una festa de la transformista 
Greta, a un bonic membre de 
les SA, malgrat la disconfor
mitat de la seva parella Rudy. 
L’endemà, el guapo convidat 
és assassinat per la GESTAPO, 
en una campanya de Hitler per 
eliminar homosexuals del seu 
exèrcit.

Freddie, l’oncle de Max què 
també és homosexual, porta 
una vida més discreta que el 
seu nebot. Li ofereix a Max 
papers nous per salvar-se, 
però ell els rebutja. Finalment, 
Max i Rudy són arrestats per 
la Gestapo i enviats a Dachau.

Max és reclòs per la seva 
condició d’homosexual. Tot
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L’obra es presenta 

tres caps de 
setmana, fins el 22 

de novembre

es complica quan s’enamora 
de Horst, un altre reclús del 
camp.

Sílvia Leiva, especialista en 
psicologia teatral i actriu pro
fessional, ha col·laborat amb 
El Ciervo per tal de construir 
els personatges de la forma 
més acurada possible. Laia 
Perea serà la pianista que 
acompanyi les representa
cions amb música en directe. 
L’entitat no recomana l’obra a 
menors de 16 anys ■

UUÍS FRANCO

B duo repassa temes de musicals i altres gèneres com el pop a la Sala Petita del Teatre del Sol

Daniel Anglès i Miquel Tejada 
continuen «Cançons inesperades»
Últimes funcions els dissabtes 7 i 14 i diumenge 15

REDACCIÓ

L’actual jurat del programa 
Oh Happy Day Daniel Anglès es 
troba còmode en la proximitat 
amb el públic de la Sala Petita 
del Teatre del Sol i, sobretot,

amb el pianista sabadellenc 
Miquel Tejada, amb el qual va 
coincidir per primer cop en gra
var una cançó del seu musical 
Fràgil. Recuperen aquestes 
-Cançons inesperades» com
partides en un clima relaxat

que propicia les sorpreses 
i les confidències amb l’hu
mor. Després del primer èxit 
al Maldà i la gira posterior, ara 
prorroguen a1 Sol fins aquest 
dissabte i el proper (21.30h) i 
diumenge 15 a les 20h ■

FLAIXOS

► □ cantautor Jordi Jardí, als vermuts d’El Teler

Amb un repertori de clàssics del pop-rock català i algún tema 
propi, Jordi Jardí, cantautor català nascut a Barcelona el 1964 
i que actualment compagina la seva feina tocant al metro de 
Barcelona, amenitzarà aquest diumenge el vermut-concert 
del bar El Teler, al centre cívic de Gràcia (PI. del Treball, 13h). 
Jardí pertany a l’associació Amuc des del 2012, formant part 
també com a baixista i cantant de la Banda Mutant.

► Doble cita al Velòdrom 
amb poesia i les Cecilias

El bar de Cal Balsach (Creu 
Alta), El Velòdrom, ha iniciat 
una atepeïda programació 
cultural que inclou aquest 
dissabte l’espectacle ce 
poesia teatralitzada Instants 
previs, amb Marta Tricuera 
i Josep Sobrevals (20hi i 
demà diumenge un vermut 
musical amb les Cecilias, 
grup de pop de Sant Quirze 
que tocarà a la terrassa 
(13h).

► Versions de Loquillo al 
Griffin amb Pájaro Loco
El grup de tribut Pájaro 
Loco repassa el repertori 
de Loquillo y Los Trogloditas 
aquest dissabte (23.30h) al 
Griffin (La Segarra, 25).

^ Blues i swing a La 
Capella amb Mr. Shingles
El vermut del restaurant 
La Capella (Parc de Can

Gambús) s’assaborirà 
aquest diumenge (12.30h) a 
ritme de blues. swing i rock 
anb el trio Mr. Shingles.

«Agapito Gutiérrez y 
los misterios del juglar» a 
PAlternativa Teatre

Amb direcció i interpretació 
d’lván Giménez, aquest 
dissabte (22h) i diumenge 
(19h) arriba a L’Alternativa 
Agapito Gutiérrez y los 
misterios del juglar. 
espectacle de creació 
a partir de textos del 
Misterio Bufo de Dario Fo, 
que ofereix una visió del 
món actual a través de les 
històries dels joglars.

Concerts a la sala 
Breakout
Rocknbar és el grup que toca 
dissabte (22h; gratis) a la 
sala Breakout, on diumenge 
Belmont’s Revenge faran 
versions de videojocs (20h).

LEstruch acull circ en 
família, «La Colometa» 
i el recital de Sr. Smizz

c. c.

La cita més destacada 
d’aquest dissabte a la Fàbrica 
de Creació de les Arts en Viu, 
L’Estruch, és la versió que 
estrena la companyia de tea
tre sabadellenca El Vapo' de 
La Plaça del Diamant de Mercè 
Rodoreda. Ahir exhauria les 
entrades i aquest dissabte La 
Colometa preveu un altre ple 
amb les actrius Fanny BjIIó, 
Sílvia Ricart i Ariadna Ventura, 
dirigides per Jordi Alsina. Clara 
Soley i Pep Sallés.

A més, l’equipament del 
carrer Sant Isidre acull dis
sabte al matí una nova ses-

Sr. Smizz ve a l'Estruch Bar

sió de circ en família i a la nit 
(22h; gratuït) l’EstruchBar ha 
programat Sr. Smizz (#meno- 
sEsMas), que no és altre que 
Gerard Aledo, guitarrista i 
cantant d’AIQuadrat. Cançons 
amb un toc d’humor a ritme de 
pop, reggae, rumba o folk ■


