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ESPECTACLES

Microteatre pel Dia............. del Teatre
L’Alliance Française arrenca una nova edició de cicle «Mostra’t» de peces breus
«Mostra't» ós una 
setmana de breus 
actuacions teatrals 
que l’Allianoe 
Française programa a 
partir de dimarts amb 
motiu del D*a Mundial 
del Teatre. De 20 a 30 
minuts, diàriament fins 
divendres i a 4 euros 
l’entrada.

c. c.

La tercera ed ció de la Mos
tra de Microteatre i el cicle 
de Lectures dre matitzades de 
rAlliance Française, ei «Mos
tra’t», arrenca a la Casa Taulé 
amb un text de Màrius Hernán
dez, Clóset.

L’interpreten aquest di
marts, a les 21.30h, Ferran 
Castells, Arnau Ramos i ML 
guelàngel Flores amb esceno
grafia i disseny de Rocío Luna. 
Dirigida pel propi Hernández, 
aquest comèdia breu es pre
senta com una • reflexió sobre 
la por a la diferència».

S’hi parla de confessions i 
les conseqüènces que com
porten que els atres coneguin 
els nostres secrets. «L’ac
ceptació, per pal dels altres, 
d’allò que amaguem, del que 
som i de com podem desmun
tar l’hipotètic orcre que ens ve 
marcat pels costums i la soci
etat», avança l’autor.

A la mateixa hora, dimecres 
l'Alllance ha programat Cara i 
creq de les emocions, de Rosa 
Fité Coneguda pels seus es
pectacles i contes pels més 
petits, aquí Fité anuncia «un 
passeig per la vida a través de 
tresjnarracions o històries, vis
cudes des del punt de vista de 
la dóna». Amb l’ajut de l’humor 
vol que «l’espectador connecti 
i en ¡surti totalment renovat i 
gens indiferent».

Coordinat per Bruna Felicia
no, cicle es completa dijous 

Mujeres de cascos lige- 
divendres amb La asesi- 
Hèctor Moreno Guzmán 

dirigéix dues dones de ciutat 
(Analpel Riquelme i Anna Ka- 
rina Gil) que obren la seva 
íntim tat amb tocs d’humor i 
boge ia, i a l’últim Antonio del 
Valle i Rafaela Rivas estan di
rigits per Miguelàngel Flores ■

amb 
ros i 
na.

Lectura i missatge per celebrar 
la jornada al Pere Quart

L’Ajuntament va organitzar 
ahir un petit acte al Casal 
Pere Quart per 
commemorar el Dia 
Mundial del Teatre. Amb 
prou públic per ser un 
dilluns al vespre, va ser un 
bon testimoni amb la 
lectura dramatitzada de 
«Vida de Galilei», de Bertold

Brecht, a càrrec d’alumnes del 
Taller de Teatre per adults que 
imparteixen a la Joventut de 
la Faràndula els de la 
companyia alGalliner. L’actor 
Óscar Castellví va llegir 
posteriorment el missatge 
d'aquest any per aquest dia, 
escrit per l’actriu francesa 
Isabelle Hijppert.

Ópera en 

directo en el 
cine Imperial 
este jueves

REDACCIÓN

Desde Londres, en directo en 
la Royal Opera House, se pro
yecta este jueves en los cines 
Imperial la ópera de Puccini 

.. Madama Butterfíy en un mon
taje que dirige Antonio Pap- 
pano con grandes voces como 
Ermonela Jaho en el papel 
principal (la joven geisha Cio- 
Cfo-San) y el tanor argen
tino Marcelo Puente como el 
Teniente B.F. Pinkerton.

La proyección ss el jueves 
30 a las 20.15h. -.os directos 
de ópera y ballet vuelven así 
a los cines espadóles, distri
buidos en nuestro país por

HOEAN

La producción del Royal Opera House se proyectará en directo este jueves 30 de marzo a las 20.15h en el cine

tercer año por Versión Digital. 
Las entradas están a la venta 
en en www.rohendnes.es. y

en taquilla. El célebre titulo 
de Puccini, que ha inspirado 
films de Hollywood y el exitoso

musical M/ss Sargon, es un 
encuentro de culturas trágico: 
la felicidad y la esperanza de

Cio-Cio-Sa acaba en abati
miento ¡y dolor ante su destino 
y traición ■
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