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L’AIET presenta el proper divendres dia 21 d’octubre a
les 20.00 h al Teatre Joventut de l’Hospitalet (entrada
gratuïta ) la lectura dramatitzada,

La viuda trapella

de Carlo Goldoni ,
adaptació de Maria Aurèlia Capmany

L’

Associació d’Investigació i Experimentació Teatral (AIET), l’any
2010 va organitzar unes jornades sobre l’Escola d’Art Dramàtic
Adrià Gual (EADAG) amb motiu dels 50 anys de la seva fundació a
càrrec de Ricard Salvat i Maria Aurèlia Capmany, una entitat absolutament fonamental pel desenvolupament de les arts escèniques al
nostre país.
Enguany, l’AIET, té com objectiu reivindicar l’altra persona que
va fer possible la creació de l’EADAG, la novel·lista, autora de teatre
i assagista Maria Aurèlia Capmany. I ho vol fer amb la representació
d’una lectura dramatitzada de l’obra La viuda trapella, original de
Carlo Goldoni adaptada per l’autora catalana en el marc de les activitats commemoratives que amb motiu del vintè aniversari de la seva
mort ha organitzat la Fundació Maria Aurèlia Capmany i la Diputació
de Barcelona.
L’autora va fer un acurat treball d’adaptació lliure que consisteix
bàsicament a “nostrar” la història dels personatges i l’ambient, tot traslladant-la de Venècia a la Barcelona de mitjans del segle XVIII, una
ciutat plena de francesos fugits de la revolució. Elimina alguns personatges, en retoca d’altres i en canvia el perfil d’algun més. L’autora accentua el feminisme de la protagonista que amb tripijocs es burlarà
dels seus pretendents i acaba concedint els favors a qui ella creu que
més s’ho mereix. Una vídua molt trapella i divertida.
Pere Daussà, President de l’AIET

Amb:
Oriana Bonet,
David Bo,
Beatriz L. Maurel,
Ferran Terraza,
David Anguera,
Joan Carles Suau
i Ricard Farré.
Música:
David Anguera
Vestuari:
Neus Olivella
Ajudant de direcció:
David Bo
Direcció:
Pere Daussà
Agraïments a l’Enric
Cervera, Pau Guix i
Joëlle Essioux per la
seva col·laboració.
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