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Al Galliner recupera i actualitza 
al Principal «Tres tristos traumes»
La companyia sabadellenca compleix 10 anys amb la seva primera obra

Tot i que en un dia 
atípic, avui dimarts, la 
companyia Al Galliner 
donarà el millor de 
si amb una posada 
al dia del seu primer 
i celebrat muntatge, 
Tres tristos traumes, de 
Pasqual Alapont. Un 
bon desè aniversari al 
Teatre Principal.
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A l’última Festa Major van 
idear un dels pregons més 
originals i agraïts dels últims 
anys. Just en un any en què 
celebren el desè aniversari 
com a companyia Al Galliner, 
han estat finalistes del Premi 
BBVA de Teatre per la seva 
adaptació d'Els Justos i han 
coordinat el primer cicle de lec
tures dramatitzades al Museu 
del Gas pel 30 Nits.

Però aquest dimarts (Tea
tre Principal; 21h), Marc Rius, 
Óscar Castellví i Albert Gon
zález, dirigits per Xavi Sala- 
bert, fan un retorn als seus 
tendres inicis tot recuperant la 
comèdia del valencià Pasqual 
Alapont Tres tristos traumes.

Una trama teixida amb monò
legs entrelligats, els que inter
preten els tres protagonistes

en sengles visites al mateix 
psiquiatra. A més de doctor, 
comparteixen empresa... i 
l ’amor per la mateixa secre
tària. Tot això farà emergir els 
seus problemes laborals, per
sonals, sexuals... davant d'un 
públic convertit en terapeuta.

Una història que «va agradar 
molt» en el seu moment, viat

jant per Catalunya, i que ara 
recuperen amb «un rentat de 
cara», resumeix González.

Ara en la trentena
Els que vulguin repetir, els que 
van lamentar haver-se-la per
dut o els que, evidentment, 
la vulguin descobrir ara, es 
trobaran que els nois de 18

anys que abans interpretaven 
personatges en la trentena ara 
justament tenen aquest edat.

«Abans moltes coses se ns 
escapaven -reconeix Gonzá
lez-, i ara les entenem millor». 
Han comptat amb l'equip d’Els 
justos per tornar-ho a portar a 
escena, amb disseny d'esce
nografia de Mercè Lucchetti,

Toni Albà, Sergi Mateu 
i Joan Pera, al primer 
col·loqui del Sant Vicenç
Diumenge, 23 de novembre al migdia

per Marc Serra. Tot i que enC. GASCÓN

Entre les activitats del 25è 
aniversari del Taller de Teatre 
del Sant Vicenç destaquen tres 
col·loquis-xerrades amb noms 
molt coneguts de l'escena 
-actors, directors, guionistes- 
que vindran en diumenge al 
migdia al teatre creualtenc en 
actes oberts a la ciutat.

El primer és el 23 de novem
bre (11.30h) i comptarà amb 
la participació dels actors Toni 
Albà (actualment molt popular 
per les imitacions a Polònia i 
Crackòvia), Sergi Mateu, Joan 
Pera, Marina Gatell, Jep Bar
celó i Jaume Madaula.

Aquesta primera trobada 
serà presentada i coordinada

principi està pensada per als 
alumnes del Taller de Tea
tre, s ’ha optat per guardar un 
número de butaques limitat 
per al públic en general.
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Les invitacions es 
recullen els dies 8 
i 15 de novembre a 

la taquilla

Les inivitacions s'han de 
recollir prèviament els dies 8 i 
15 de novembre, de 19 a 21 
hores, a la taquilla del mateix 
teatre (Montllor i Pujal, 103).

El mateix passa amb la 
segona xerrada, que estarà 
dedicada a directors i guio
nistes i comptarà amb la pre
sència de Sergi Belbel, Josep 
M. Benet i Jornet, Joan Lluís 
Bozzo, Manuel Dueso, Anna 
Fité i Anna Manso. Conduït 
per Ricard Ustrell, tindrà lloc 
el diumenge 30 de novembre 
a les 11.30h del matí.

L’última cita, el 18 de gener, 
tindrà un caràcter més local i 
s’emmarcarà en la Setmana 
del Sant Vicenç. Es convidaran

membres d’El Ciervo Teatre i 
la Joventut de La Faràndula. 
Cada entitat aportarà un moni
tor del seu taller de teatre, un 
exmonitor i un intèrpret que 
hagi fet carrera professional.

L’objectiu és que els nens i 
nenes del Taller de Teatre del 
Sant Vicenç participin als col- 
loquis amb preguntes, segons 
ha explicat Isidre Palau, un 
dels organitzadors junt amb 
Xavi Dinarès amb el suport 
de l ’APM (Amics i Pares Moti
vats).

Toni Albà, Sergi Mateu i Joan Pera són alguns dels participants

construcció d’escenografia de 
Toni Fernández i producció tèc
nica de Contracorrent.

L'obra ha estat adaptada al 
nou muntatge i vestuari, tot 
revisant el text i actualitzant- 
lo. El músic Joan Solé ha apor
tat una cançó que no hi era en 
el debut de fa una dècada.

Salt professional
Al Galliner va començar com a 
companyia amateur però amb 
Els Justos es va proposar fer 
el «salt a la professionalitza- 
ció». I aquest es fa, sobretot, 
«envoltant-te de professio-
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Joan Solé ha 
aportat una cançó 
que no hi era en el 
debut fa 10 anys

nals», apunta González. Treba
llant «amb persones que s'hi 
dediquen».

Tres tristos traumes va estar 
força temps en cartell, amb 
dos mesos finals al Llantiol. 
Després Al Galliner ha fet His
tòries de Sabadell (un musical 
infantil programat al Museu 
d’Història dins el cicle «Ciutat 
i Escola»), diversos encàrrecs 
per a celebracions o visites 
teatralitzades a edificis... Fins 
que el 2012 va estrenar l’obra 
La ràbia que em fas, de Juli 
Disla, tot incorporant Isa Mateu 
i Anna Gras sota la direcció de 
Ruth García. Els van selecci
onar per la programació per 
adults del Jove Teatre Regina. 
A la Festa Major de 2013 van 
presentar Es ven piano. Sense 
oblidar el xou del seu aniver
sari a L’Estruch ■

No hi ha dubte que el fet 
de reunir aquests primers 
noms del teatre i la televisió 
a Catalunya, alguns d’ells 
sabadellencs, atraurà el públic 
local a l'escenari creualtenc, 
que té un aforament de 243 
persones.

Marc Serra, el conductor del 
primer col·loqui, és, a més de 
soci del Sant Vicenç i exmoni
tor, un periodista sabadellenc 
que col·labora actualment 
amb Toni Clapés al programa 
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