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Explora

Recomanat (2701)

GRATIS (158)

NOU! (4312)

Tipus
Totes les
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Aire lliure (8)

Art (43881)
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Amb nens (160)

Cursos i tallers (34)

Dansa (30)

Esports (53)

Música (431)

Nit (2617)

Cinemes (52)

Restaurants (908)

Teatres (88)

Zones
Eixample (5088)
Ciutat Vella (4694)
Sant Martí (3227)
Gràcia (2946)
El Rav al (2824)
Sants-Montjuïc (2715)
Sarrià-Sant Gerv asi (2698)
Sant Andreu (1713)
Nou Barris (1692)
Eixample Dret (1295)
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Horta-Guinardó (944)
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Gòtic (537)
Born-Ribera (280)
Sant Gerv asi (167)
Barceloneta (111)
Pedralbes (24)
Zona Franca (10)
Fora de Barcelona (17568)
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Cada dimecres al
teu quiosc

The sorcerer's Pub
Fins al 26 de gener Versus Teatre Castillejos, 179 Més informació i mapa
Teatre i dansa Teatre
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Alexis no pot ser més f eliç: està apunt de comprometre’s amb la sev a estimada
Aline. Ferv ent creient que l’amor cura tots els mals, no serà completament f eliç f ins
que tots els que l’env olten puguin gaudir d’un amor sense barreres de rang, riquesa i
condició. El jov e v ol rev if ar l’antic amor dels seus progenitors perquè puguin ser tan
f eliços com ell, així que conv oca a les dues aristocràtiques f amílies a un bar dels
baixos f ons, regentat per un personatge peculiar: John Wellington Wells, mag de
prof essió. Un f iltre d’amor és repartit entre tots els assistents al bar, i aquest els
enamorarà de la primera persona que v egin al despertar-se. Fins i tot, Alexis obliga
Aline a beure el f iltre com a prov a de l’amor Fidel i inalterable que tots dos es
prof essen. Què passarà doncs? Una opereta div ertida i còmica on els equív ocs estan
serv its

Valoració de Time Out: 

Desrovellar Gilbert i Sullivan

'The Sorcerer’s Pub' és una adaptació/reducció de l’obra original dels britànics Gilbert i
Sulliv an ('El Mikado', 'Els Pirates de Penzance') produïda com a taller de l’Institut del
Teatre que ha tingut la gosadia de saltar a un escenari comercial. No podem jutjar-la
amb els mateixos ulls que una producció prof essional. I no perquè aquesta no tingui
ets i uts, sinó perquè en això del teatre l’experiència és un gran què.

No tinc el menor dubte que el millor que han f et els adaptadors i directors de la
company ia Sursum ha estat reduir la peça a poc mes d’una hora, ja que deu minuts
més haurien estat mortíf ers. I no ho dic per la interpretació dels jov es i entusiastes
intèrprets, ni per la direcció escènica de Cristina Cordero, f orça treballada i amb
algunes solucions enginy oses, sinó perquè l’argument i el text de les lletres de
l’original resulten f rancament rov ellades pel pas del temps. Altra cosa és la música,
aquí també rev isada, i amb melodies populars. L’original és una opereta còmica.
L’adaptació que ens enseny en al Versus no f a riure gaire. Diria que perquè el dibuix
dels personatges és massa ev ident des de l’inici i, no ens engany em, perquè com
passa en les escenes del bosc a 'Somni d’una nit d’estiu', de Shakespeare (f ont

M'agrada A una persona li agrada. Inscriu-te. per a veure què agrada a les teves
amistats.

El nom - Teatre i dansa1.

TOC TOC - Teatre i dansa2.

CaixaForum - Museus i exposicions3.

Teatre Akadèmia - Teatre i dansa4.

Amf itrió 38 - Teatre i dansa5.

Sat! Sant Andreu Teatre - Teatre i dansa6.

Altres obres de teatre en cartell

Impro-show
Ramón LSD: Y a ti ¿quién te aguanta?
La caputxeta i el llop
Blancaneus i Campaneta en acció
Ramón LSD: ¡Abajo las pasteladas!

Totes les obres
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Descarrega-la ara

Versus Teatre
Castillejos, 179
08013

Transport públic:
Glòries (L1)
Monumental (L2)

Telèfon: 93 232 31 84

www.v ersusteatre.com

Fins al 26 de gener

De dj. a ds., 20.30 h. Dg., 18 h

Preu: 18 €

Direcció: Josep Ferré, Cristina Cordero

Autor/s: Arthur Sulliv an, W.S. Gilbert

Repartiment: Dav id Anguera, Maria Pascual,
Pitu Manubens, Nacho Melús, Rosa Serra i
Torrens, Lluís Canet, Silv ia Casamay or

Idioma: Català

Envia

d’inspiració dels autors), s’ha de tenir una gran habilitat per f er-les humorístiques. A
aquests jov es potser els conv enia una cosa més agosarada per alliberar energia i
imaginació. Els queda camí per córrer.  –S.F.

Detalls de: The sorcerer's Pub

Mapa de: Versus Teatre
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Deixa el teu comentari:
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El seny or que ha f et la crítica no te ni puny etera idea. A mi em v a
encantar l'obra, tornaré av iat
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