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ESPECTACLES

‘Ball robat’, un Pere Quart al Sant Vicenç
La cèlebre «comèdia dramàtica» de l’escriptor sabadellenc s'estrena el dia de Nadal
La tradicional estrena 
d’una comèdia pel 
dia de Nadal al Teatre 
Sant Vicenç ho tenia 
fàcil enguany amb l’Any 
Joan Oliver. Quirze 
Casablancas dirigeix 
Ball robat, amb els 
seus personatges 
alhora «solidíssims 
i contradictoris», 
resumex. Com passa 
en el millor Pere Quart.

CARLES GASCÓN

Escrita el 1954 i estrenada 
dos anys després, Ball robat 
juga de manera magistral amb 
el desencant de tres matrimo
nis que, després de deu anys 
de convivència, imaginen com 
hauria estat la seva vida amb 
una altra cònjuge, malgrat ser 
alhora amic i casat amb un 
altre. Anhels no realitzats que. 
com mostra molt bé Joan Oli
ver, no tenen per què ser una

Un assaig de la companyia creualtenca, que tindrà l’obra en cartell fins el 5 de febrer
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millor alternativa a l'aparent 
infelicitat actual.

Les tres parelles protago
nistes del Ball robat crual- 
tenc (que s'estrena demà 
diumenge a les 22h al Teatre

Sant Vicenç i estarà en cartell 
fins el 5 de febrer) estan inter
pretades per Marta Comellas. 
Óscar Rodríguez, Núria Mar
tínez, Óscar Muntanya, Sandra 
Clapés i Jordi Balaguer. I els

per cert-, i creu que encaixarà 
molt bé en el públic adult per 
aquest dia.

Ho protagonitzen els faran
dulera Jaume López (Blunt) 
i Oriol Berch (Gobbel), junta
ment amb Maria Antònia Vidal, 
Paula del Río, Carmina Pla, 
Salva Peig i Arnau Solsona.

Narra l'arribada de dos poli
cies a una casa la nit de Nadal, 
per comunicar a un matrimoni 
una mala notícia. Però els dos 
agents, compadits de la pare
lla, expliquen una mentida que 
s'anirà fent més gran i provoca 
situacions divertides... ■

quatre secundaris -les dues 
cambreres, el passant i el 
xofer- són Anna Casablancas, 
Maribel Montolio, Héctor Villa
nueva i Llorenç Canals.

A Quirze Casablancas, al 
qual La fam va desencadenar 
el seu voraç interès per l'es
criptor sabadellenc, li encanta 
aquest text, que compleix 
«abastament» dues premis
ses que ha de tenir una bona 
comèdia, diu: «un llenguatge 
preciós i uns personatges 
molt ben construïts».

I el Pere Quart de Ball robat 
es desenvolupa quasi com «en 
una fina partida d’escacs», on 
cada personatge, a vegades 
en situacions que voregen el 
surrealisme, va «movent els 
seus recursos».

És el primer cop que Quirze 
Casablancas dirigeix aquesta 
obra («no he repetit mai cap

I dilluns aixeca 
el teló «Els 

Pastorets»
Per Sant Esteve (17.30 
h) el teatre creualtenc 
estrena el seu muntatge 
d'£/s pastorets, que 
enguany dirigeixen Oriol 
Rifer i Gerard Tomàs 
amb la col·laboració de 
Mariona Ubia, Anna 
Sagalà, Albert Mitjans, 
Mariona Gandoy, Marta 
Garcia, Irene Tortosa I 
Laura Hernández. 
Enguany es recuperen 
els tres actes i hi ha 
novetats com els dos 
Llucifers que seran 
dones.

direcció», diu) i ahir comentava 
que l'excel·lencia de ‘Pere 
Quart' fa que encara desco
breixen coses ara: «Aquesta 
última setmana que hem estat 
assajant escenes i encara 
li hem trobat coses que no 
havíem vist».

Aportacions dels actors
Casablancas aprofita per a 
destacar el seu satisfactori 
treball amb l’elenc, jque ha 
col·laborat decisivament en el 
resultat final. «Des del primer 
fins l'últim actor, tots han fet 
grandfsismes aportacions», 
agraeix.

La companyia, que compta 
amb Amàlia Lorente d'adjunta 
a direcció, en va donar un tast 
ai recent homenatge al poeta i 
dramaturg a La Faràndula, «Al 
capdavall som bàrbars», en el 
marc de l'Any Joan Oliver ■

L’equip faranduler, en un assaig a L’Estruch

«Mentiders», la comèdia 
de La Faràndula pel dia 
de Nadal al Principal

C.GASCÓN

L'any passat la Joventut 
de La Faràndula va recupe
rar l'any passat la tradició de 
portar a escena una comèdia 
per la nit del dia de Nadal. Ho 
va fer al T Principal amb bona 
acollida amb Qui talla el baca
llà? i demà diumenge (22h) hi

ofereix la comèdia d'embolics 
Mentiders.

Humor absurd i molt humor 
britànic que signa Anthony 
Neilson i va ser estrenada el 
2002 al Royal Court Theatre, 
al Sloane Square de Londres.

Ho dirigeix Albert González 
-molt prolífic en aquest ter
reny aquest any a la ciutat,
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