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Una bona estrena
Sarah Bernat 

Diumenge, a la Sala Crespi de la 
nostra Ciutat , va començar el Pre-
mi Ciutat de Terrassa de Teatre. 
Aquest guardó té l´honor d´arribar 
a la seva XLIV edició i s´ha consoli-
dat com un referent de prestigi pel 
seu rigor i seriositat en l´àmbit del 
teatre amateur. 

L´obra que va encetar aquest cer-
tamen es titula “Els Rústegues”, en 
italià “I rusteghi” de Carlo Goldoni 
(Venècia 1707-París 1793). Es va es-
trenar a Venècia el 1760 i es consi-
dera una de les obres mestres de 
Goldoni. Amb el títol de “Els ferés-
tecs” es va estrenar al Teatre Lliure 
,traduïda i dirigida per en Lluís Pas-
cual ,el 2013. 

El grup “Pierrot Teatre “ de Cen-
telles ens va posar en escena, 
aquest diumenge, aquesta obra 
amb un muntatge excel.lent dirigit 

El grup “Pierrot Teatre”, de Centelles, va presentar l’obra “Els Rústegues”. SANTI OLIVET

per Joan Pagès. L´obra és una críti-
ca de la vida dels burgesos de finals 
del segle XVlll. La preparació del ca-
sament de la Lucietta (Elisenda Vi-
ñolas)amb el Filipetto (Nil Sobre-
vies)desencadenarà una pugna on 
es reveleran les característiques de 
cada personatge i els seus conflic-
tes morals. 

PROTAGONISTES 
Els quatre rústecs : el Lunardo , 
pare de la Lucietta (Toni Presse-
guer); el Maurizio (Albert Prat);el 
Simon (Albert Sobrevies) i el Can-
ciano (Joan Miquel Viñolas)són ho-
mes de ment tancada que intenten 
imposar a les seves dones i família 
les seves idees tot restringir-los la 
llibertat i coaccionant els seus ac-
tes. 

En contraposició, la Margarita, 
madrastra de la Lucietta (Àngels 
Aragall); la Marina (Jusi Ruiz);i es-

pecialment la Felice (Ester Roca), 
trencaran el servilisme imposat 
pels seus marits i aconseguiran es-
tovar els seus cors amb la dialècti-
ca i el sentit comú. 

L´escenografia, senzilla però ele-
gant , amb “l´skyline” de Venècia de 
fons ens situa al lloc on succeeixen 
els fets així com els italianismes que 
de tant en tant deixen anar els per-
sonatges donant un toc graciós i 
apropant-nos a l´essència goldo-
niana. 

El refinat vestuari, totalment 
adaptat a l´època arrodoneix una 
posada en escena impecable on la 
personalitat de tots els personatges 
està molt ben construïda i el lligam 
entre ells molt ben travat.S´hi reco-
neix una bona direcció. 

Sortim satisfets del teatre i desit-
gem que les nou obres selecciona-
des per a participar en el certamen 
ens facin gaudir com aquesta. 
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El “Sr.Edi” expone chistes y dibujos de jazz en Els Telers
El dibujante Eduard Torres “Sr.Edi”, colaborador de 
Diari de Terrassa, inauguró ayer, en la sala del bar-
restaurante de la residencia Els Telers (c/Sant Leo-
pold, 33), la exposición “Humor al Casal...amb unes 
gotes de jazz”. Presenta veinticinco chistes inéditos, 
y media docena de dibujos de músicos de jazz, esco-

gidos del centenar que  tiene realizados (el “Sr. Edi” 
suele acudir a los conciertos con bloc y lápices, y di-
bujar los intérpretes al natural y en directo). Humor 
al Casal...amb unes gotes de jazz” puede visitarse has-
ta el 28 de febrero, todos los días, desde las nueve de 
la mañana hasta las ocho de la tarde. FOTO: ALBERTO TALLÓN

Crítica de Teatro. Premi Ciutat de Terrassa

Jordi Palet estrena “La 
visita de la vella dama” 
en el Lliure de Gràcia 
>  Vicky Peña protagoniza la obra 

M. B.  

Jordi Palet (nacido en Ullastrell y re-
sidente en Terrassa) estrena hoy en 
el Teatre Lliure de Gràcia “La visita 
de la vella dama”, una obra de Frie-
drich Dürrenmatt en la que firma 
la dirección y la adaptación. La pie-
za tiene como a protagonista a la 
gran actriz  Vicky Peña, que da vida 
a  una multimillonaria que regresa 
a su pueblo natal dispuesta a en-
frentarse con el pasado. Junto  a ella 
el actor Xavier Capdet. 

Palet ha explicado que el espec-
táculo debutó en la Temporada Alta 
de Girona con gran éxito y que es-
pera la misma respuesta del públi-
co en el Lliure de Gràcia. De hecho, 
la obra ha creado un gran expecta-
tiva, a tenor de que ayer ya había 

colgado el cartel de funciones ago-
tadas hasta la última sesión que es 
el 4 de febrero. Recordar que la obra 
ha sido programada por el CAET y 
que se podrá ver el 4 de marzo en 
el Teatre Principal.  

Para Palet, “La visita de la vella 
dama” es el montaje más ambicio-
so si cabe de la compañía Farrés 
brothers & cia de la que forma par-
te. “El año pasado cumplimos 
nuestro 15 aniversario y queríamos 
hacer  un espectáculo de altos vue-
los para adultos - el segundo-  para 
celebrarlo”. El montaje sólo cuenta 
con dos personajes de carne y hue-
so, Vicky Peña y Xavier Capdet, y el 
resto son títeres de tamaño natu-
ral. Hay también música en direc-
to, con la participación del terras-
sense Pep Coca en el contrabajo.  

Vicky Peña, en primer plano, interpreta a una rica dama. 
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