
L'humor més absurd amb Pedro Ortega
L’actor sabadellenc estrena espectacle aquest divendres a l’Agora amb Mercè Gil

Format sobretot en el 
teatre de gest, Pedro 
Ortega fa un canvi 
respecte a aquell Like 
a movie, que ja es va 
veure a l’Espai Àgora, 
i ara torna a aquest 
cafè-teatre amb textos 
seus que voregen 
l’humor absurd amb 
un grapat d’esquetxos. 
Aquest divendres a les 
21.30h (10 euros).

c. GASCÓN

Guanyador del premi al millor 
espectacle al Festival of Mono-
drama and Mime de Belgrad 
(Sèrbia), l’actor sabadellenc 
Pedro Ortega -o Pedro Ruiz, 
al seu DNI- és conegut per la 
seva faceta còmica i de ‘one- 
man-show’ on pot fer de tot.

Però és molt versàtil. Per 
Nadal va tornar al cabaret 
literari dels Il·lús Teatre i tres 
mesos abans era ei director 
artístic de Magda, òpera de 
nova creació del sabadellenc 
Jordi Voltas -amb ell es va ini
ciar al teatre amb només 18 
anys, per cert- estrenada al 
Principal de Barcelona.

I en el tereny de la comè
dia dirigia, també, No és tan

fàcil, de Paco Mir, amb la cia 
Estrena Morena, que va pas
sar pel Jove Teatre Regina.

Mimame Productions
Ara ha arrodonit amb molt 
material nou un espectaccle 
seu d’humor, a base d’esquet- 
xos, i l’estrena amb el títol 
La noche más absurda amb 
Mimame Productions.

Comparteix l’escenari amb 
l’actriu barcelonina Mercè 
Gil -amb la qual va coinicidir 
als Estudis de Teatre Berty 
Tobías- i presenten històries 
sobre «el teatre, la vida, la

joventut, l'amor, temes his
tòrics...», avança Ortega. Tot 
en clau de comèdia, és clar, i
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Històries sobre el 
teatre, la vida, la 
joventut... «una 

mica Monty Python»

«una mica Monty Python-, diu 
com a pista. Entre esquetx i 
esquetx, unes projeccions de 
factura pròpia serveixen de

transició en aquesta proposta 
on es diverteixen tant que 
el temps els passa volant. 
«Esperem que al públic li passi 
el mateix», diu Ortega, que tot 
i treballar més a partir de tex
tos no pot evitar la seva influ
ència del teatre gestual.

A l’Àgora només hi ha una 
funció programada aquest 
divendres (21.30h; 10 euros 
amb consumició inclosa) però 
la intenció és poder-ho portar 
a Barcelona.

En aquest cas Ortega diu 
que treballa «molt al gra», 
sobretot amb les paraules i el

seu doble sentit, efectes sor
presa o cançons que es com
binen amb la situació.

Estrena a la perruqueria
Recentment ha dirigit Las 
cosas que ellas dicen, amb les 
actrius Nathalia Paolini, Anabel 
Riquelme i Elizabeth Urbina. Es 
va estrenar a una perruqueria 
de Barcelona i casualment del 
4 al 7 de febrer propers s’ins
tal·larà a L'Alternativa Teatre 
de Sabadell. Tres dones que 
reflexionen sobre la vida, amb 
humor, des del punt de vista 
femení ■
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«Cabaret», una història 
inspirada en «Lòpera de 
tres rals» de Brecht
De dijous a diumenge a L’Alternativa

REDACCIÓ

Llorenç Genescà dirigeix 
l'ETC (Esbart Teatral de Cas
tellar) a Cabaret, un especta
cle inspirat en L’òpera de tres 
rals de Bertol Brecht (textos) i 
Kurt Weill (música) que arriba 
aquest dijous a L’Alternativa 
Teatre -estrena amb taquilla 
inversa a les 22h- i s’hi estarà 
fins diumenge.

Una història dels baixos fons

de Londres que, entre xulos, 
borratxos, prostitutes i alca
votes, posen a l'espectador 
davant les contradiccions de la 
societat i del món. El muntatge 
també incorpora textos de Karl 
Valentín i Martin Niemòller. Els 
intèrprets Margarida Gubern, 
Sara Schkot, Montse Gatell, 
Mònica Plana, Cese Permanyer 
i Quelo Sostres buscaran «un 
diàleg directe i intens amb 
l'espectador» ■

D.S.

Una escena del muntatge, que produeix l’Esbart Teatral de Castellar (ETC)
♦


