Els Amis del Teatre de Vila-seca presenten i
estrenen temporada el 5 de març
La programació inclou cinc espectacles, amb una
especial presència de comèdies. La temporada
arrencarà amb teatre de proximitat amb la
representació de Moleskine de Jordi Cervera. També es
podran veure dues obres estrenades a la Sala Trono: El
somelier i You say tomato i una de les comèdies més
populars de Neil Simon, Descalços pel parc. La
temporada es tancarà al juny amb Entrellençols, un
espectacle de relats eròtics. Totes les representacions
es faran al teatre El Centru, al carrer Comte Sicart de
Vila-seca. Com cada any els socis dels Amics del
Teatre comptaran amb un descompte del 50% en el
preu de l’entrada.
Moleskine
Els Amics del Teatre presentaran la programació de 2016 el 5 de
març amb una obra de proximitat: Moleskine de Jordi Cervera. És
un monòleg de 20 minuts que interpreta l’actriu vallenca Violant
Llopis. L’obra és un relant inquietant d’amor i mort. Amb ella Llopis
ha guanyat el premi a la millor actriu en la 1ª edició del cicle Quarts
de Teatre de Reus. Violant Llopis es va graduar en Art Dramàtic a
l’escola Eòlia de Barcelona. Ha participat en muntatges del CAER i
de la companyia Pa Sucat. També ha treballat sota la direcció de
Ferran Madico i Josep Pere Peyró. En cinema ha participat en la
pel·lícula Tots volem el millor per a ella de Mar Coll.
La cita és a les 20.30 h. Els Amics del Teatre presentaran els detalls
de la programació i oferiran una copa de cava als assistents. Tot
seguit es representarà Moleskine i hi haurà un col·loqui amb l’actriu.
L’entrada és invertida, és a dir els espectadors podran decidir què
paguen en acabar l’espectacle.

Descalços pel parc
La segona cita de la temporada dels Amics del Teatre serà el 12 de
març, amb Descalços pel parc. Aquest clàssic de la comèdia
arriba de la mà de la companyia riudomenca Dramèdia Teatre i

sota la direcció de Carles Bigorra. Desclaços pel parc és una de
les obres més conegudes de Neil Simon, l’autor de L’estranya
parella. Es va estrenar a Broadway l’any 1963. Qautre anys més
tard Gene Saks en va dirigir una adaptació cinematogràfica delirant,
protagonitzada per uns joveníssims Robert Redford i Jane Fonda.
L’obra relata la història de Poli i Arlet, una parella de recent casats
que s’instal·len en un sisè pis que cau a trossos i sense ascensor. El
que havia de ser el principi idíl·lic d’un matrimoni feliç es converteix
en un cúmul de despropòsits, que encara es fa més gran amb la
presència de la mare d’ella i l’extravagant veí de dalt.

El Somelier
La programació dels Amics del Teatre seguirà el 30 d’abril amb El
somelier. En aquesta obra el públic esdevé protagonista d’un
peculiar tast de vins dirigit per Romà Lentini, un dels millors
someliers del món i dotat amb un olfacte inusualment desenvolupat.
El personatge l’interpreta Fermí Fernández, que també signa el text
juntament amb el periodista i escriptor falsetà Toni Orensanz.
El somelier és va estrenar a la Sala Trono, sota la direcció de Toni
Albà. Fermí Fernández explica que el seu somni era interpretar un
personatge pervers i inquietant i es mostra sorprès del fart de riure
que es fa el públic tot i la cruesa de la història.

You say tomato
La Sala Trono també presentarà un espectacle de producció pròpia
dins la programació dels Amics del Teatre. Es tracta de You say
tomato, una obra a mig camí entre la tragicomèdia i el musical que
es va estrenar el setembre passat a Tarragona i que també ha fet
temporada a la Sala Muntaner de Barcelona.
You say tomato pren el títol d’una cançó de George Gershwin que
van popularitzar Loius Amstrong i Ella Fitzgerald. Relata la història
de dos actors i cantants que malviuen fent bolos en escenaris de
mala mort. La tensió prèvia a la representació fa esclatar el conflicte
en la parella. El text és de Joan Yago i l’interpreten Anna Moliner i
Joan Negrié, sota la direcció de Joan Maria Segura.
La representació serà el 21 de maig.

Relats eròtics per acabar
Els Amics del Teatre tancaran la temporada l’11 de juny amb
Entrellençols, un espectacle a base de relats eròtics que es
representarà a l’aire lliure, al pati del Centru. Entrellençols es va
estrenar el Sant Jordi de l’any passat al Casal Popular de Cambrils.
És un compendi de peces breus escrites per Òscar Solé, que
també n’és un dels intèrprets.
Es una producció de la jove companyia Entrellaçats que aplega
actors amb experiència en múltiples grups del Camp de Tarragona,
com La Vitxeta, Fabulae Tarraconenses i Tecla Smith. L’obra s’ha
representat amb molt d’èxit a Tarragona, Reus, Barcelona,
Vilafranca i Sitges.
Des de la seva estrena l’espectacle s’ha fet gran i ha anat
incorporant noves històries, algunes còmiques, d’altres amb un punt
més agre, però totes elles amanides amb l’erotisme més sorneguer.
Els Amics del Teatre
Els Amics del Teatre van néixer l’any 1999 amb la voluntat de
dinamitzar l’activitat teatral a Vila-seca. Des de llavors
s’encarreguen de programar un cicle anual, que té el Centru i
l’Auditori Josep Carreras com a espais de referència.
Els Amics del Teatre de Vila-seca compten actualment amb un
centenar de socis, que es beneficien de descomptes del 50% en
tots els espectacles que es programen. La quota de soci és de 12
euros anuals.
Al llarg dels seus 16 anys d’història els Amics del Teatre han
programat una setantena d’obres i han portat a Vila-seca artistes
com Toni Albà, Bruno Oro, Clara Segura, Oriol Broggi, Carme
Sansa, Pep Cruz i Rosa Novell, entre molts altres.

Temporada 2016 Amics del Teatre
Moleskine de Jordi Cervera
Amb: Violant Llopis
Dia i hora: 5 de març 20.30 h
Lloc: Teatre El Centru
Preu: Entrada invertida
Descalços pel parc de Neil Simon
Amb: Dramèdia Teatre
Dira i hora. 12 de març 22.00 h
Lloc: Teatre El Centru
Preu: 10 euros
El somelier de Fermí Fernández i Toni Orensanz
Amb: Fermí Fernández
Dia i hora: 30 d’abril 22.00 h
Lloc: Teatre El Centru
Preu: 10 euros
You say tomato de Joan Yago
Amb: Anna Moliner i Joan Negrié
Dia i hora: 21 de maig 22.00 h
Lloc: Teatre El Centru
Preu: 10 euros
Entrellençols d’Òscar Solé
Amb: companyia Entrellaçats
Dia i hora: 11 de juny 22.00 h
Lloc: pati del teatre El Centru
Preu: 10 euros
Nota: els socis dels Amics del Teatre compten amb un
descompte del 50% en el preu de l’entrada.

