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Versus Teatre acull
dos monolegs
llatinoamericans

Ana Marzoa 1 Juan Echanove, durant un assaig de Tobra. EFE/nOBNTOWSe-JD

Echanove es posa en
mans d'Arthur Miller
L'actor encapgala el repartiment d"Ei preoV al Teatre Romea

Els sods veuran les obres 7e casaras en
America' i 'El tunel' per 3 euros coda una

I I na acalorada discussio en-
p I tre dos germans per culpa

de La venda d'uns mobles

desencadena una llarga ILista de
retrets i odis amagats. Resumir en
tan poques linies ['argument d'una
obra tan compLexa com El precio,
de I'escriptor Arthur Miller, sempre
resulta una imprudencia, pero amb
aquesta pinzellada I'espectador ja
pot intuir la intensa tragedia que
I'espera.

Juan Echanove, actor principal
de I'obra, defineix El precio com

«la historia d'un profund dolor que
s'Ha enquistat amb el pas dels
anys». L'interpret torna a estar di-
rigit per I'argenti Jorge Bines, amb
qui ja va coincidir en el muntatge
Alrededor de Barges, que llavors
tambe va ser presentat pel Club
del Lector.

Al costat d'Echanove apareixen
a I'escenari Ana Marzoa, Helio Pe-
dregal i Juan Jose Otegui. Abans
d'arribar al Teatre Romea, I'obra
s'ha pogut veure en el festival
Temporada Alta de Girona.

Els socis del Club podran pre-
senciar El precio per nonies tres
euros, despeses de gestio no in
closes. La funcio es representara al
Teatre Romea (Hospital, 51), di-
jous 9 d'octubre, a les nou del ves-
pre. Les localitats es poden adqui-
rir a traves de Tel-Entrada

(902.10.12.12). L'oferta esta limi-
tada a 500 entrades, amb un
maxim de dues per targeta. L'equip
artistic de I'obra participara en un
debat posterior amb el public as
sistant.

Els monolegs estan
de moda a Barcelo

na. Dissabte passat,
el Club ja va presentar,
amb oferta inclosa, els
espectacles en solitari de
I'actor Gabino Diego i del
comic Dani Perez. Versus

Teatre tambe s'apunta a
la suggerent moda del
monoleg amb un doble
programa d'essencia llati-

noamericana.

factor i director Ro

berto Ibafiez s'ha basat

en El tunel, la famosa
obra de I'escriptor argenti
Ernesto Sabato, per en-
frontar-se cara a cara amb

el public. Ibahez es con-
verteix en un estrany per-
sonatge aixafat per la
passio amorosa, la gelosia

i  I'aYllament. Es un home de si-

tuacions extremes. L'espectacle
va ser estrenat el 1996 a Bue

nos Aires.

^Algu en dona mes? Doncs
si, I'actriu Andrea Fantoni. Des

d'Uruguai arriba Te casaras en
America, la historia de diversos

immigrants europeus que van
desembarcar a America fugint
de la miseria i la persecucio. El
monoleg, que ja es va poder
veure a Barcelona, esta prota-
gonitzat per I'actriu de Monte-

Roberto Ibanez, en el mondleq.

video, que es multiplica interpre-
tant nou personatges.

Aquest doble programa del Ver
sus Teatre (Castillejos, 174) esta a
I'abast dels socis els dies 9 i 10

d'octubre per nomes 3 euros. El
Club disposa de 40 entrades per
cada espectacle i dia, amb un
maxim de dues per targeta. L'obra
Te casaras en America es represen
tara a les nou del vespre i El tunel,
a les 22.30 hores. Les entrades

s'han d'adquirir a traves de Tel-En
trada (902.10.12.12).

> iCOM ES PODEN ACONSEGUIR ELS DESCOMPTES?
Comprant les entrades amb la targeta Exit a traves de ServlCaba*'
(902 33 22 11). Impresdndible fedlitar documentado acreditativa
(targeta Visa Exit i DNI). Maxim 6 entrades per targeta.

DESCOMPTES ESPECIALS PER

ALS SOCIS DEL CLUB DEL

LECTOR PER AL CONCERT

5a SIMFONIA

DE MAHLER
OBC DIRIGIDA PER FRANZ-PAUL DECKER

m

I

> 5a SINFONIA DE MAHLER: L'Auditori (Lepant, 150,
Barcelona), el 23 d'octubre, a les 21.00 h.

> A partir d'avui, entrades a la venda per als sods del Club

PREU NbRMAL pREu soas

A L'AUDITORI

;!iPespeses de>gesl30 no indoses

> Telefon socis: 902 100 575 > e-mail: dubexit@elperiodico.com

ATTIMG DISEGNO COSM CIPSA GRATIS ¥ ADISA
Cuines i banys, 10% de
dte. als titulars de la
targeta. VMid fins al
31/12/03

-40*¥
10% de descompte en la
cuota d'inscripcid. Vdlid
fins al 31/12/03

agenda matrimonial

> Rocafort, IIZ-IIS Sarcelona
> Tel. 93 226 70 93

i  ■ > Balmes, 64 Barcelona
, y > Tel. 93 487 86 24 www.agenciamatrimonial.eoin

Cursos d'informatica.
Matricula grahiita en tots
els cursos. Vdlid fins al
31/12/03

> Entenga, 90 Sarcelona
> TeL 93 426 50 87 www.dpsa.net

Del 5% al 60% de des-
compte en recanvis de
I'automdbil segons pega.
Valid fins al 31/12/03

10% de dte. en tots els
articles de bany i llenceria
amb pagament en efectiu.
valid fins al 31/12/03

> Ooctora CasteUs, 14 Lleida
> TeL 973 20 56 SO

> en tots els establiments
> TeL 93 215 04 S4. 93 418 89 46. 93 202 06 93


