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CULTURA [[XXVI Mostra de Teatre

Comencem el primer diu-
menge de mes amb
dues representacions:
un «Collage» d'Àngels

Aymar i «La sospita està servida»
d'Adelaida Frias, presentades pel
grup de joves Dos de Deu teatre de
Medinyà. 

Continuem amb L'olla dels Mai-
quiets de Vilablareix amb una obra
d'Octavi Franch, «Flors i Capolls».

A mitjans de novembre prenen
el relleu els dos grups de La cuca
de llum de Girona amb les obres
«La retrobada» de Lluís Torner i «El
metge a garrotades» de Molière. 

Finalitzen la mostra el diumen-
ge 30 de novembre la Cia. Dansa-
Teatre Apsarâh d'Anglès amb un
espectacle de ball, música i teatre.

Des del Centre Parroquial
volem agrair a totes les compan-
yies que han presentat aquest any
la seva obra en el nostre escenari,
ja que, degut a la diversitat i temà-
tiques de les obres, han fet possi-
ble agradar a tothom i que tots pas-
séssim una bona estona. 

Ens referim especialment als
actors més joves, els de Medinyà,
que han donat un caire més renova-
dor al nostre teatre. Als actors i
actrius coneguts i conegudes per la
llarga trajectòria que han fet en
aquest teatre de Sarrià durant
molts anys dels grups de la Cuca de

Griselda Palomeras i Ramió

Com cada any, durant el mes
de novembre, el Centre Parro-
quial de Sarrià de Ter ha ofert
la seva mostra de teatre.
Aquest any, la vint-i-sisena
mostra ha gaudit d'un públic
més nombrós i d'unes actua-
cions més diverses que de
costum.
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El grup de teatre L’Olla dels Miquelets

“Metge a garrotades” de Molière, representada per La Cuca de Llum.
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llum i l'Olla dels Maiquiets. I
a la Cia de Dansa-Teatre
Apsarâh, que ha presentat
un espectacle teatral i musi-
cal molt engrescador que ha
donat una nova llum al nos-
tre teatre; la dansa en acció.

Gràcies a tots ells i als
seus organitzadors, podem
valorar que aquesta vint-i-
sisena mostra ha tingut un
públic més afluent i variat
que anys anteriors. També
agrair a totes aquelles com-
panyies que han volgut parti-
cipar a la nostra mostra però
no hi han tingut cabuda. És
per aquest motiu que, donat
l'èxit, es valorarà si es pot
allargar la mostra de teatre
de cara a l'any que ve.�
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La Retrobada” de Lluís Torner,
representada per La Cuca de Llum

Cartes de Seda del Grup de dansa Apsarah, d’Anglès.


