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Imatge d'un moment de "Sopa de pollastre amb ordi".

Dissabte 17 de novembre de 2018

Teatre

"Sopa de pollastre amb ordi"

La Perla 29

La manifestació antifeixista que va tenir lloc al barri obrer londinenc d’East End el
1936 i l’alçament anticomunista d’Hongria de l’any 1956 són els dos fets històrics
que emmarquen aquesta obra, la història d’una família de classe obrera, els Kahn,
en un món que canvia a tota velocitat.

L’obra mostra com el temps erosiona, lentament i implacable, tot el que es troba per
davant. La progressiva pèrdua de conviccions, somnis i ideals polítics, la passivitat i
la negativitat davant de les injustícies es presenten en paral·lel a la desintegració de
la família Kahn, cada cop més fragmentada i desunida.

Seguint les vides de set personatges que un dia van lluitar junts per construir un món
millor, Wesker exposa diferents posicionaments davant dels ideals i la vida, però
alhora construeix un fresc familiar enormement emocionant i colpidor cap al qual
sentim una immediata identificació i tendresa.
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Direcció
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Ajudant de direcció

Mònica Molins
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Màrcia Cisteró

Ricard Farré

Òscar Intente

Maria Rodríguez

Josep Sobrevals

Escenografia

Josep Iglesias

Durada aprox.

100 min

Compra d’entrades i abonaments:

Horari | 20:30

Preu | 15 €; 12 € menors 25 anys, majors 65 anys o per compra anticipada a través
www.auditoricastellar.cat. 10 €/entrada a partir de 10 entrades.

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Temporada de teatre i música setembre-desembre 2018

Auditori Miquel Pont

Pl. del Mercat, s/n
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