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El somni d'una nit d'estiu
Cia. Els Pirates

TEATRE
Divendres 22 d'abril / 20 h / 15 €

Amb la col·laboració de:

Els Pirates Teatre celebren 20 anys sobre els escenaris i recuperen el seu
muntatge més exitós El Somni d'una nit d'estiu, de William Shakespeare.
Direcció i il·luminació: Adrià Aubert. Autoria: William Shakespeare, Adrià Aubert i
Ariadna Pastor. Traducció: Salvador Oliva. Música original: Llorenç González i
Guillem Roma. Interpretació: Laura Aubert, Núria Cuyàs, Ricard Farré, Ariadna
Pastor, Laura Pa, Lluna Pindado i Àlvar Triay. Escenografia: Enric Romaní.
Vestuari: Maria Albadalejo
Durada: 1 h i 40 min.
Sovint els somnis que més recordem són aquells que ens trasbalsen, els que ens
inquieten, els que no ens deixen indiferents, els que fins i tot ens fan modificar la
percepció que abans teníem de la realitat. El Somni d’una nit d’estiu és un
d’aquests somnis. El més apassionat, canalla, absurd i inquietant que va tenir
Shakespeare.
Shakespeare va escriure la història com a encàrrec d'un casament il·lustre que
devia tenir lloc la nit del 23 de juny de 1595 (?), i el que fa l'autor és escriure una
gran festa escènica on el que es celebra és en definitiva el joc de l'amor, i la seva
arbitrarietat.

'Diferent, alegre, juganera, jovial, juvenil, festiva, acolorida, descarada i fins i tot “piratejada”. Tot això és
aquesta versió semimusical de l'obra «Somni d'una nit d'estiu»,... La companyia Els Pirates està tan
compenetrada amb el que fa —quinze anys complerts es noten— que la complicitat col·lectiva salta a la
vista. La direcció d'Adrià Aubert ha portat el muntatge a bon port, fugint de qualsevol influència, evitant
falsos efectes escènics, sent conscient de les possibilitats del muntatge i creant un estil propi. Les set
interpretacions flueixen amb naturalitat i van creixent a manera que l'obra avança, tant en les escenes
parlades com en els moments musicals, una combinació perfecta que, com l'elixir de l'entrada a la sala,
produeix efectes màgics en els espectadors." Andreu Sotorra. Recomana.cat
"Més de vint personatges que prenen vida mitjançant set actors, amb uns canvis de vestuari agilíssims i un
ritme que no decau ni un moment al llarg de l´hora i mitja que dura l´espectacle. Tots i cadascun dels actors i
actrius estan esplèndids en una labor de conjunt precisa que transmet aquesta vitalitat tan característica d
´aquesta jove i a l´hora ja veterana, companyia en la que tots a més de dominar els diversos registres
actorals, la presencia escènica, canten i qui més qui menys toca instruments." Ferran Fraile - Recomana.cat

PROPERES ACTIVITATS A LA FACTORIA

No sin mis huesos
Cia. Iron Skulls

Obra completa
Cia. Didascàlia Teatre

DANSA - HIPHOP / URBANA
Divendres 29 abril / 20 h/ 12 €

TEATRE
7 i 8 de maig / 20 h / 12 €

