La nova producció de Diabéticas Aceleradas arriba a Formentera
dimecres, 7 de desembre de 2016 11:26

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, informa que dins del programa de les
Festes de Nadal, el pròxim dissabte dia 10 de desembre es podrà veure a Formentera Gran
Buffet (Ca Ses Brutes)
, l'últim espectacle de la companyia mallorquina
Diabéticas Aceleradas
.

«Gran Buffet (Ca Ses Brutes)»
L'obra se centra en la història de tres germanes bessones de certa edat que regenten un bar a
una de les barriades més populars de Palma, la plaça de ses Columnes. Avui, aquest antic
barri palmesà és una mostra de la societat plural i globalitzada on es mesclen gents de tota
casta, de tota raça, de tot idioma i de tot color.

Les nostres protagonistes, na Maria del Calvari, na Maria Mateva i na Maria Tot Sol ens fan
participar en la bogeria i la quotidianitat de tres germanes bessones, una separada ja no se sap
quantes vegades, una vídua i una que encara no ha conegut home, filles d’una vídua de marit
viu que regenten el bar de la família de tota la vida. El bar és una desfilada de personatges
entranyables, atípics, exagerats, maniàtics, bé, del que hi ha a cada casa, a cada carrer i a
cada poble. La realitat, de vegades dura però plantejada amb humor, es barreja amb les
fantasies del personatges que van i venen per Ca Ses Brutes.

L'obra es podrà veure dissabte 10 de desembre a les 21 hores a la Sala de Cultura Cinema
. L'entrada té un preu de 6 euros i es podrà adquirir 30 minuts abans que comenci la funció.

Format
L’espectacle es presenta amb un format teatralment molt nou, amb l’aire i la forma de les
seat-com televisives més autèntiques. Un còctel de situacions quotidianes i còmiques
protagonitzades per més de quinze personatges que entren i surten del bar i de les seves vides
a l’estil de Siete vidas, d’Aida o de la més nostrada Mossèn Capellà. Gran Buffet és una sèrie
de cinc capítols, amb capçalera i resums dels capítols anteriors, feta en viu davant el públic que
assisteix a la funció.
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Diabéticas Aceleradas
Aquest 2016 Diabéticas Aceleradas ha fet trenta anys sobre els escenaris, amb una proposta
teatral que combina els codis expressius del teatre popular amb fugides cap a altres fórmules,
que inclouen des del cabaret fins a la interacció com a forma de comunicació viva i espontània
amb el públic. Sempre buscant una lectura, des de l'humor i un cert punt de bogeria, de la
societat que ens forma i conforma.

Una societat sana el primer que ha de saber és riure's d'ella mateixa. Diabéticas Aceleradas
així l'hi ha proposat. Aquesta nova ‘criatura’ escènica, Ca Ses Brutes, és la quinzena del seu
currículum.

Suport cultural
Aquest espectacle compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics a través del
programa Talent IB per a la difusió de les arts escèniques, i amb la col·laboració de Fundació
Baleària i Trasmapi.
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