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L’espectacle "La reina de la bellesa de Leenane", dirigit per Julio
Manrique, arriba dissabte a l’Auditori de Castellar

Dimecres 27 de novembre de 2019
Programes| Temporada de teatre i música setembre-desembre 2019

La solitud, la sinceritat, les relacions familiars i com sovint repetim els errors i
fracassos dels que han vingut abans que nosaltres són algunes de les qüestions que
planteja l’espectacle teatral La reina de la bellesa de Leenane, que es podrà veure
dissabte, a les 20.30 hores, a l’Auditori Municipal Miquel Pont.

Es tracta d’una proposta sobre l’egoisme i la manca de coratge dirigida per Julio
Manrique i interpretada per Enric Auquer, Marissa Josa, Marta Marco i Ernest
Villegas que va tenir sis nominacions als premis Butaca.

L’obra, amb un text del dramaturg angloirlandès Martin McDonagh traduït per
Vicky Peña, se situa en un petit poble irlandès, Leenane, on mare i filla conviuen a
base de manipulacions enclaustrades a l’antiga casa familiar. Maureen passa els dies
veient com la joventut li marxa mentre ella té cura de la seva mare. L’arribada de
Pato i Ray Dooley sacsejarà la rutina d’ambdues i farà incrementar encara més la
tensió que hi ha entre elles.

Per assistir a l’espectacle, que té una durada aproximada de 100 minuts, es poden
comprar entrades anticipades al web www.auditoricastellar.cat. Per a més
informació sobre l’obra i sobre els preus de les entrades, podeu consultar el web de
l’Auditori i també el web municipal, www.castellarvalles.cat.

Entrades exhaurides a la proposta familiar El monstre de colors

D’altra banda, s’han exhaurit les entrades disponibles per assistir a l’espectacle
familiar de Tutatis i Transeduca El monstre de colors, que es representarà a
l’Auditori Municipal a les 12 hores del diumenge 1 de desembre.

L’adaptació teatral del llibre d’Anna Llenas del mateix nom, que ha venut més de
300.000 còpies i s’ha traduït a 16 idiomes, és un espectacle de titelles, música i
colors dirigit per Ruth Garcia i adreçat principalment a infants d’entre 2 i 7 anys.
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