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L'espectacle Celobert obre la temporada de Teatre, Música i Dansa
de l'Auditori

Dijous 9 d'octubre de 2003
L'espectacle de la Companyia Romea Celobert és l'encarregat d'inaugurar el 19è
cicle de Teatre, Música i Dansa de l'Auditori Miquel Pont de Castellar del Vallès, el
proper diumenge, dia 12 d'octubre, a les 18:30h. El muntatge, dirigit per Ferran
Madico i amb text de David Hare, posa a escena les interpretacions de Josep Maria
Pou, Roser Camí i David Janer. Es va estrenar la temporada passada als escenaris
del teatre Romea de Barcelona, i actualment de gira per Catalunya, explica la
història de Tom Sergeant, un ric propietari de pròspers restaurants durant el
capitalisme dels anys vuitanta que es queixa dels divuit anys del seu fill i al mateix
temps intenta reconciliar-se amb un vell amor, Kyra, que ha esdevingut mestra
d'escola compromesa socialment. Les diferències d'ideologia polítiques faran
impossible aquest retrobament entre els dos amants. Celobert és "una història
emocional i sentimental on s'hi barregen els components polítics d'una
determinada època" ha explicat Roser Camí, l'actriu que es posa dins la pell de
Kyra, i que per la seva banda substitueix l'actriu Marta Calvó que fins ara
interpretava el paper femení. Segons Camí "l'obra agrada tant al públic adult
com al més jove. A tothom satisfà perquè és un teatre d'emocions". El muntatge
tornarà als escenaris del Romea a finals de desembre, i s'hi estarà fins a finals de
gener. El cicle de l'Auditori, organitzat per la Regidoria de Cultura, continuarà el
proper 24 d'octubre amb la formació de jazz La Locomotora Negra. El 23 de
novembre serà el torn de Dansa Parc, el 30 de novembre l'Auditori acollirà la
darrera proposta de El musical més petit; Jugant a Rodgers i per últim i clausurant la
temporada de tardor, el 21 de desembre serà el torn de la companyia de Leandre-
Claire amb el seu muntatge madame et monsieur.
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