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27 març 2021
Fa pocs dies parlàvem de la importància que està recuperant a
nivell cultural i social el teatre. Durant molts anys,
sobretot els últims, el perfil d’espectador a les
representacions teatrals tenia una edat mitjana o gran i un
nivell cultural més elevat que aquella població que, de
mitjana, opta pel cinema.

Un fet és ben cert: el teatre i el cinema no tenen quasi res a
veure, són antagònics en molts punts, requereixen de mètodes
d’aprenentatge diferents. Avui, que simbòlicament se celebra
el Dia Mundial del Teatre, volem reclamar la rellevància que
es mereix.
No ho farem aportant noms concrets de les grans figures que ha

donat aquest art. Desitgem, únicament, regalar-vos dues bones
estones si aposteu per mirar-vos les dues representacions que
podreu veure aquí. Una en català i una en castellà. La primera
que hem escollit és l’obra “Antígona” de Sòfocles, amb l’Aula
de Teatre i sota la direcció de Pep Anton Gómez. És una versió
renovada, moderna, ben portada a escena. Els clàssics es poden
manipular fins a punts insospitables com descobrireu.
Feu “play”, amplieu la pantalla al màxim, seieu amb calma i
gaudiu.
La segona proposta que us fem té molta més fermesa. És una
peça teatral de Miguel Mihura, un dels referents del teatre
espanyol i una obra més que famosa: Tres sombreros de copa. En
aquest cas, hem escollit aquelles gran representacions
escèniques que TVE emetia fa quaranta o cinquanta anys per a
tot el públic que, en aquella època, necessitava més la
cultura que ara.
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desaparèixer perquè és l’únic art on la humanitat s’enfronta a
si mateixa.
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Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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