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L’espectacle teatral "Sopa de pollastre amb ordi", de la Cia. La
Perla 29, arriba dissabte a l’Auditori Municipal

Dimecres 14 de novembre de 2018
Programes| Temporada de teatre i música setembre-desembre 2018

Encara es poden adquirir entrades anticipades, a un preu de 12 euros, al web
www.auditoricastellar.cat

L’Auditori Municipal Miquel Pont acollirà dissabte, 17 de novembre, a les 20.30
hores, la representació de l’espectacle teatral Sopa de pollastre amb ordi, una nova
proposta de temporada cultural de tardor 2018.

La manifestació antifeixista de 1936 al barri obrer londinenc d’East End i
l’alçament anticomunista d’Hongria de 1956 són els dos fets històrics que
emmarquen aquesta història d’una família de classe obrera, els Kahn, en un món
que canvia a tota velocitat.

Dirigida per Ferran Utzet a partir de la versió que ell mateix i Llàtzer Garcia han fet
d’un text que el dramaturg anglès Arnold Wesker va escriure l’any 1958, l’obra
mostra com el temps erosiona, lentament i implacable, tot el que es troba per davant.
La progressiva pèrdua de les conviccions, somnis i ideals polítics, la passivitat i la
negativitat davant de les injustícies es presenten en paral·lel a la desintegració de la
família Kahn. Seguint les vides de set personatges que un dia van lluitar junts per
construir un món millor, l’autor exposa diferents posicionaments davant dels ideals i
la vida, però alhora construeix un fresc familiar emocionant i colpidor cap al qual
els espectadors sentiran una immediata identificació i tendresa.

Els set personatges de Sopa de pollastre amb ordi estan interpretats per Míriam
Alamany, Enric Cambray, Màrcia Cisteró, Ricard Farré, Òscar Intente, Maria
Rodríguez i Josep Sobrevals.

Les entrades per assistir a l’espectacle tenen un preu de 15 euros, tot i que es poden
comprar per 12 euros a través del web www.auditoricastellar.cat o al Servei
d’Atenció Ciutadana d’El Mirador. Les persones majors de 65 anys i les menors de
25 anys també es beneficiaran d’aquest descompte. D’altra banda, els grups de 10 o
més persones poden obtenir les entrades a 10 euros cadascuna, contactant amb la
Regidoria de Cultura al telèfon 93 714 40 40  a l’adreça electrònica
cultura@castellarvalles.cat.

Podeu consultar la resta de propostes de la temporada cultural de l’Auditori als webs
www.auditoricastellar.cat i www.castellarvalles.cat/teatreimusica.
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