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Neix la Coordinadora de
Teatre Amateur de L’Hospitalet
Hi participen cinc grups i quatre espais amb la finalitat de crear un circuit estable de teatre aficionat
Casas, Santa Eulàlia, la Torrassa i el
Centre, i de mica en mica volem
que n’hi hagi a tots els barris perquè la ciutadania pugui desenvolupar la seva vena artística”, diu Carrión. ”Els aficionats al teatre amateur -afegeix- tindran una bona
oferta de representacions per poder escollir”.
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament organitza cada any el mes de
juny al Teatre Joventut el cicle de
teatre amateur de L’Hospitalet en
què participen diverses companyies. “Molts d’aquests grups de teatre aficionat després no poden continuar per manca d’espais per assajar i sols actuen un cop l’any, però
si s’integren a la coordinadora podran interpretar les seves obres tot
l’any”, ha assenyalat Carrión.
La seu de la Coordinadora de Teatre Amateur de L’H és a l’Auditori de
la Torrassa (c. de Santiago Apòstol,
40). Telèfon 93 449 59 30 i fax 93
448 52 71. # MARGA SOLÉ

Les companyies
Picarols, Margarida
Xirgu, Plàudite,
Centre Catòlic i
Sant Isidre formen
la nova associació
teatral

Els grups de teatre Picarols,
Margarida Xirgu i Plàudite, i els
quadres escènics del Centre
Catòlic i de la parròquia de Sant
Isidre han decidit fundar la Coordinadora de Teatre Amateur
de L’Hospitalet amb la finalitat
de crear un circuit estable de
teatre aficionat a la ciutat.
Per a aquesta fita la coordinadora compta, de moment,
amb la col·laboració de les sales
del Centre Cultural la Bòbila, la parròquia de Sant Isidre, l’Auditori de
la Torrassa i el Centre Catòlic. “La
coordinadora està oberta a tots els
grups de teatre aficionat de la ciutat, perquè tots plegats podrem
mantenir una programació d’interès
i variada”, ha explicat Antonio Carrión, president de la nova entitat.
Actualment han programat espectacles fins al 5 de juny.
El que pretén la Coordinadora
és que tots els grups de teatre
amateur de la ciutat tinguin espais
on poder assajar i escenificar les
seves representacions i, al mateix
temps, oferir a les persones aficionades la possibilitat que s’integrin
als grups per fer teatre.
“De moment ja hi ha sales per
actuar i assajar a la Florida, Pubilla
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La companyia Plàudite interpretant Paysages décalés a l’Auditori la Torrassa
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6 de març, 18h. Actua: Quadre Escènic del
Centre Catòlic. Obra: Fum, fum, fum. Lloc: C
C la Bòbila (pl. de la Bòbila,1).
13 de març, 18h. Actua: Quadre Escènic
Sant Isidre. Obra: Revisió anual. Lloc: Centre
Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34).
20 de març, 18h. Actua: Grup Margarida
Xirgu. Obra: Gorditas. Lloc: Sala Sant Isidre
(c. de l’Aprestadora, 5).
3 d’abril, 18h. Actua: Quadre Escènic del
Centre Catòlic. Obra: Fum, fum, fum. Lloc: Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 40).
10 d’abril, 18h. Actua: Quadre Escènic Sant
Isidre. Obra: Revisió anual. Lloc: CC la Bòbila

(pl. de la Bòbila,1).
17 d’abril, 18h. Actua: Grup Margarida Xirgu. Obra: Se-cre-to. Lloc: Sala Sant Isidre (c.
de l’Aprestadora, 5).
24 d’abril, 18h. Actua: Grup Picarols. Obra:
Un espiritu burlón. Lloc: Centre Catòlic (rbla.
de Just Oliveras, 34).
30 d’abril, 19.30h. Actua: Grup Margarida
Xirgu. Obra: Gorditas. Lloc: CC la Bòbila (pl.
de la Bòbila,1).
7 de maig, 22h i 8 de maig, 18h. Actua: Quadre Escènic Sant Isidre. Obra: Computer love.
Lloc: Sala Sant Isidre (c. de l’Aprestadora, 3).
14 de maig, 22h. Actua: Grup Picarols. Lloc:

Enviar correu electrònic a:
auditorilatorrassa@apliasi.com

Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 40).
15 de maig, 18h. Actua: Quadre Escènic
Sant Isidre. Obra: Computer love. Lloc. Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 40).
22 de maig, 18h. Actua: Grup Margarida
Xirgu. Obra: Se-cre-to. Lloc: Centre Catòlic
(rbla. de Just Oliveras, 34).
28 de maig, 22h i 29 de maig, 18h. Actuació: Quadre Escènic del Centre Catòlic. Obra:
Las cartas de Hèrcules Poirot. Lloc: Centre
Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34).
5 de juny, 18h. Actuació: Grup Picarols.
Obra: Un espiritu burlón. Lloc: CC la Bòbila
(pl. de la Bòbila, 1).

Últimes paraules de Floquet
de Neu, el goril·la-filòsof
Floquet de Neu es mor i en la
seva agonia ens parla del seu
guardià i company, el petit
Kong, un goril·la negre que
conviu amb ell des que va entrar al zoo, però també parla de
la mort, l’angoixa, la por a morir i com superar-la.
Són les paraules d’un goril·la-filòsof de les quals podem aprendre
els humans. I ho podem fer amb el
grup Animalario que escenifica Últimas palabras de Copito de Nieve,
al Teatre Joventut els dies 5 (21h) i
6 de març (19h).
Els mateixos dies a la sala B de
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l’equipament municipal, Conrado
Boncó ens demostra que es agradable ser important, però que és
més important ser agradable. Amb
l’espectacle Mira quien vino, Boncó
ens explica la història d’un negre
que ve de la tranquil·litat del Carib,
de la calor, del bullici i de la salsa
de l’Havana i es troba amb una Europa amb vida agitada, consumisme i estrès.
Els actors Jordi Sánchez, Rosa
Boladeras, Eva Barceló, Sílvia Abril i
Xavier Bertran parlaran de sexe a
Sexes, els dies 12 i 13 de març. Una
obra on cada personatge té una dè-

ria, un desig o una fantasia sexual i
en parlen en veu alta. Al final, de
tant parlar, s’acaba sabent tot.
Els mateixos dies, a la sala B,
qui xerra en solitari és l’Enric Company amb el monòleg Parlar sol, una
proposta que parteix del mateix format televisiu que es pot veure a diferents canals locals. A Catalunya el
més gran precusor d’aquest estil va
ser Joan Capri. Al Teatre Joventut,
Enric Company s’enfrontarà al públic amb un escenari buit, acompanyat simplement d’un micròfon,
un tamboret i sense escenografia.
# MARGA SOLÉ
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Conrado Boncó, Animalario, Sexes i Parlar sol, oferta del Joventut
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