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Imatge de "Les dones sàvies"
Dissabte 22 de gener
Teatre

"Les dones sàvies" de Molière
Clica aquí per comprar entrades.
Dates de compra:
Venda d’abonaments del 13 al 31 de desembre 2021.
Teatre
1672, França. Molière i la Companyia del Rei estrenen una comèdia de costums
amb un embolic familiar on es recull l’afany de saber de les dones i posa en
evidència un poeta mediocre i cregut de l’època.
2016, Catalunya. Molière i només dos actors estrenen la mateixa comèdia de
costums amb un embolic familiar on, amb un joc interpretatiu que trenca les
convencions, es recull la burla dels pedants d’avui en dia.
Un espectacle de
Ricard Farré i Enric Cambray
Intèrprets
Ricard Farré
Enric Cambray
Dramatúrgia

Lluís Hansen
Enric Cambray
Producció
Marina Marcos
El Maldà
Composició musical
Gerard Sesé
Reconeixements
Premi BBVA de Teatre 2017 millor actor ex aquo per a Enric Cambray i Ricard
Farré per la seva interpretació a Les dones sàvies de Molière
Durada aprox.
70 min
CRÍTIQUES
“Un exercici de transvestisme que va a la velocitat del llamp, tan simple, tan divertit
i tan bonic que ens enganxa des del primer minut i ens deixa admirats a cada nova
escena”.
Andreu Gomila – Time Out
“(...) Si la dramatúrgia de Lluís Hansen és molt eficaç, la solvència gestual dels dos
actors i, el més important, la claredat en la dicció –que tantes vegades trobem a
faltar– són totals (...) és un magnífic espectacle d’estil clown que respecta no tan
sols l’argument sinó també part del text original, amb les seves màximes irrefutables
(...)”.
Santi Fondevila – Diari Ara

Horari | 20:00
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