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Monòlegs al Ciervo i un 
col·loqui de «Stockmann» 
al «30 Nits i més...»
Rara Avis signa uns textos contundents

REDACCIÓ

De la mà de La Destil·leria 
Espectacles. El Ciervo Tea
tre també participa al cicle 
estienc municipal «30 Nits i 
més...» amb uns monòlegs 
que pujaran a l'escenari de 
l'entitat al carrer Viladomat 
aquest divendres a les 22 h.

Amb un contingut no apte 
per a menors, «Confesiones 
de un cinéfilo, una princesa y 
un prínceso- són tres textos, 
intepretats per tres actors 
diferents, sortits de les mans 
del grup de guionistes sabade- 
llencs Rara Avis.

Dirigits per Lluís Saus, Alex 
Sánchez, Sandra Esteban i 
Rubén Medina interpreten 
a Eladio, Elena i Elvira, uns 
personatges atípics, absolu
tament quotidians, que passa

ran per l'escenari i confessa 
ran els seus pecats capitals: 
la supèrbia, l'enveja i la luxú
ria. L'entrada és a 5 euros i es 
pot servar al 647752705.

«Stockmann»
També en el terreny teatral, 
aquest djous dia 7 els espec
tadors es podran fer una idea 
del contingut de l'obra Stock
mann amb el col·loqui de pre
sentació a càrrec de Núria 
Cañamares (Escena Familiar) 
que tindrà lloc a l'Espai Cul
tura de la Fundació sabadell 
1859 (19.30h; entrada lliure). 
La Cia. Les Antonietes porta 
el muntatge a l’amfiteatre de 
l’entitat dilluns vinent (22h; 16 
euros). És una lliure adaptació 
d'Un enemic del poble, d'Ib- 
sen, dirigida per Oriol Tararsón 
amb Annabel Gastan, Bernat

Quintana i Pep Ambrós, Mireia 
lllamola i Arnau Puig.

Shakesperare
Recentment, d'altra banda, 
els afeccionats al teatre del 
«30 Nits i més...» van viure 
una segona i intensa vetllada 
shakespeariana a la CavaUrpí

en el mac del mmicicle que 
recorda el 400è aniversari del 
dramaturg. Sota la direcció de 
Jordi Fité, L'home d'Stratford, 
de Jonathan Bate, va captivar 
el públic amb les interpretaci
ons dels actors sabadellencs 
Sílvia Ricart i Marc Rius. El 
text de l'estudiós britànic l'ha

traduït i adaptat el propi Fité.
El cicle 'Somnis de nits d'es

tiu’ finalitzarà el dijous 14 amb 
Shakespeare's Sonnets, amb 
Sílvia Bel, Oriol Padrós (gui
tarra) i Carles Cano (presenta
ció) en una producció d'il·lús 
Teatre, també dirigida per Jordi 
Fité ■

La Bàscula busca solució 
al tancament per manca 
de llicència municipal
El teatre està inactiu des del gener

REDACCIÓ

El teatre La Bàscula, una 
sala privada de petit format 
que va començar sense ànim 
de lucre a un antic vapor del 
carrer Gorina i Pujol, 60, està 
tancada des de finals de gener

per ordre municipal. El pro
blema és la falta de la llicència 
corresponent per a l’activitat.

Amb la voluntat de -poder 
seguir fent teatre a la nostra 
sala dins de la més absoluta 
legalitat», La Bàscula, vincu
lada al grup de teatre Tatxa.

s'ha esforçat en complir tots 
els requeriments d'aïllament 
acústic, mesures contra incen
dis, seguretat, instal·lació 
elèctrica, rampa d'accés, etc. 
però un dels problemes és un 
petit altell (on hi ha els tèc
nics de so i llums), una «obra 
menor» que es va fer serse la 
llicència d'obres.

Inactivitat
Cansats de la inactivitat 
durant tants mesos, que ha 
deixat sense teatre a un p Jblic 
fidel, La Bàscula va fer notar el 
seu enuig a les xarxes perquè, 
deia, ha fet tot el necessari 
per fer les activitats en p ena

legalitat i seguretat. Però ara 
sembla, però, que comença a 
tenir una «resposta positiva» 
de tots els grups municipals
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El proper dia
19 tenen reunió 
amb els tècnics 

municipals

i que els contactes han estat 
«esperançadors», valoren. El 
dia 19 tenen una reunió amb 
els tècnics municipals.

Carles Tricuera, de La Bàs

cula, ha reconegut que, quan 
van començar a fer teatre, 
«no sabíem que calia llicèn
cia d’activitats», però que ara 
estan fent tot el necessari per 
regularitzar la situació.

La falta de llicència es va 
descobrir a finals de l'any 
passat però es va deixar que 
es seguís programant mentre 
iniciaven els tràmits per obte
nir la llicència. El gener. però. 
van haver de tancar el teatre. 
Fins ara. El més important per 
a ells seria iniciar la tempo
rada amb normalitat el mes 
de setembre. La Bàscula acull 
funcions de grups amateurs 
en format de cafè teatre ■

L'ACF Sabadell Sardanista va celebrar 
diumenge passat l'última ballada de 
la temporada amb La Nova Vallès a 
la PI. Dr. Robert. I ha anunciat nove

tats per la Festa Major: un taller de 
sardanes el dissabte 3 de setembre 
i la nova ubicació de les ballades al 
Passeig de la Plaça Major.

M. Teresa Boix va fer una sonada pre
sentació del seu llibre autobiogràfic, 
«Algú vol estudiar música?», dijous 
passat a I Espai FOC del Ventura.

L'acte, conduit per Marta Tricuera, 
va incloure un emotiu recital amb la 
soprano Roser Puigbó i el tenor Fran
cesc Plans, amb Boix al piano.


