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LA INTERVENCIÓ
D’Albert Casanovas Llort

ACL CINE produeix “La Intervenció, la primera obra
teatral de la companyia on es pot apreciar tota la
il·lusió i la força dels integrants en cada moment.
L’objectiu de l’obra és posar en evidència un dels mals
que més afecta la nostra societat, la hipocresia. En clau
d’humor, aquesta comèdia d’embolics pretén retratar
diferents tipus i graus de falsedats, fingiments i
egoismes camuflats. “La intervenció” és una comèdia
satírica en un sol acte que a través de la parodia, el
sarcasme i la hipèrbole retrata les hipocresies de les
persones que s’encaparren en alliçonar i jutjar els altres
quan en són els menys indicats.

SINOPSIS: Un grup d’amics i familiars del Sereno es
reuneixen al menjador de casa seva amb la intenció de
practicar-li una intervenció. Mentre esperen que el
Sereno arribi a casa no tardaran en sortir els draps bruts
de cadascú fins al punt que l’espectador es pregunti qui necessita realment una intervenció. I és que ja
figura en la Bíblia; “Com pots dir al teu germà: “Deixa’m que et tregui la brossa de l’ull”, si tu tens una
biga en el teu?” I a “La intervenció” de bigues no en falten, ben al contrari. De fet es tracta d’una
histriònica exposició d’enormes bigues cadascuna més rovellada.

GUIÓ i DIRECCIÓ; ALBERT CASANOVAS LLORT

ESPECTACLE RECOMANAT PER A MAJORS DE 16 ANYS

PREU ENTRADA: 10 EUROS NO SOCIS – 8 EUROS SOCIS

Entrades Anticipades a: www.entrapolis.com

Recordem que teniu a la vostra disposició els dècims
de loteria de Nadal d’aquest any.

Només cal passar per l’administració de l’Av. Països
Catalans, 126 i demanar per la loteria del Bravium teatre.

Molta sort!


