Cap de setmana de teatre a Formentera, dissabte “Un tramvia anomenat desig” i diumenge obra infantil “
divendres, 3 de març de 2017 14:51

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, informa que aquest cap de setmana es
representaran dues obres de teatre a la Sala de Cultura (Cinema). Demà dissabte, 4 de març
teatre per adults “Un tramvia anomenat desig”, de la companyia El Somni Produccions. Es
representarà a partir de les 21.00 hores i té una durada de 55 minuts, el preu per adults és de 5
euros, i per menors de 25 anys 3 euros.

Ancorada en el passat i amb ínfules de classe, Blanche Dubois visita la seva germana Stella,
una al·lota vital que viu el present amb el seu marit, el rude Stanley Kowalski. L'obra de
Tennessee Williams és plena de personatges neuròtics, vehements, turmentats, sempre a punt
per somiar que pugen a l'últim tren, el d'Un tramvia anomenat desig. Sergi Baos adapta i
dirigeix la reconeguda obra de Williams.

En paraules del director ha triat fer aquesta obra “sobretot perquè parla del fràgil equilibri en el
que estam tots. Qualsevol fet, per petit que sigui, pot fer esclatar la bomba, pot fer brollar la
violència que viu dins nosaltres. Lorca, Büchner, Koltès, Mouawad, Cela també ho sabien. Per
això, també formen part d’aquest “tramvia” perquè qualsevol història humana és una història de
violència”.

Teatre infantil
I diumenge 5 de març, els més petits gaudiran amb “Els Músics de Bremen” de la companyia
Musics Viatgers. L’obra es representarà a la Sala de Cultura (Cinema) a partir de les 18.00
hores i l’entrada és gratuïta. L’espectacle es basa en el conte tradicional dels germans Grimm,
que conta la història d’amistat i superació de quatre animals abandonats: un ruc, un gos, un gat
i un gall. En veure que el seu futur com a animals domèstics comença a perillar, decideixen
muntar una orquestra i es marxen a Bremen a triomfar.

La música està especialment elaborada per la companyia, formada pels músics i titellaires
Brönnhilde Ekermans Visagie i Francesc Bonnín Socías, i es basa en temes populars de les
Illes Balears. Amb l'antiquíssima tècnica de les ombres, els Músics Viatgers ens ofereixen tot
un món de llums i imaginació amb estètiques i músiques molt cuidades.
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