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PER LLOGAR-HI CADIRES!

Dissabte 5 de juny a les  21.30 h
Diumenge 6 de juny a les 18 h
CENTRE CÍVIC L’ATENEU

CERVELLÓ 2010

La calaixera

Gianni Schicchi
Giovacchino Forzano

presenta

Dol d’alivio
Santiago Rusiñol

dues obres en un acte

 Pot semblar molt agosarat presentar en una mateixa vetllada un sai-
net de San  ago Rusiñol (1861-1931) y una obra curta del gran compositor 
operís  c Giacomo Puccini (1858-1924). Pocs punts en comú hi trobareu ex-
cepte que foren contemporanis. No ens consta que s’haguessin conegut 
personalment; tot i que haurien pogut coincidir en algunes de les seves 
estades a París, i potser ho varen fer però no tenim constància que aquest 
esdeveniment s’hagués produït. “Dol d’alivio” fou estrenada al Teatre Ro-
mea l’any 1910 i Gianni Schicchi, tercera ópera del seu conegut Tríp  c, ho 
fou a Nova York l’any 1918. No hi trobareu elements temà  cs comuns entre 
ambdues obres. Una tarda de conversa d’unes vídues molt eixerides i el re-
par  ment d’una herència són arguments prou diferents. Tampoc l’època on 
té lloc l’acció coincideix: Rusiñol situa el seu sainet a les primeries del s. XX i 
Pucccini, a par  r d’un text de Giovacchino Forzano, emmarca la seva ópera 
a les darreries del s. XIII. 
 Aleshores, per què hem decidit ajuntar-les i oferir-vos-les en un sol 
programa? En primer lloc, diguem-ho sense embuts, perquè logís  cament 
aquesta proposta perme  a que tots els membres de La Calaixera pogués-
sin actuar. Però aquesta raó seria massa simple. No es tria un text només 
per aquest mo  u. El cert és que ens venia de gust fer comèdia, poder-vos 
proporcionar una estona d’esbarjo enmig d’aquests temps tan complicats. 
Ambdues obres són comèdies delicioses que estem segurs que us faran riure 
a cor que vols. No obstant, malgrat la seva aparent lleugeresa, hi ha amagat 
un missatge comú: els sen  ments poden ser, a vegades, vençuts per les ne-
cessitats, pels interessos. És així com una vídua desconsolada es plantejarà 
acceptar una proposta de casament per tal de salvar el patrimoni familiar, 
i una familia desheretada es posarà en mans d’un astut personatge per tal 
de canviar un testament. Ho faran? Ho aconseguiran? No trigareu en tenir 
la resposta. Es  gueu ben segurs que n’hi ha PER LLOGAR-HI CADIRES!



DOL D’ALIVIO
Autor: Santiago Rusiñol

Senyor Pujol     Pep Perajuan
Donya Paulina    Anna Maria Sànchez
Donya Carme    Noemí Vila
Donya Francisca    Núria Serra
Donya Ramoneta    Antoni Monforte
Donya Merceditas    Sussi Larrosa
Vicenta     Ma Rosa Rossell
Lolita      Lolita Miralles
Modista     Glòria Fontes
Irene      Antònia Jorqueras

GIANNI SCHICCHI
Autor: Giovacchino Forzano

Traducció: Pere Larrosa

Gianni Schicchi    Antoni Monforte
Lauretta, la seva fi lla    Marta Piña
Zita, dita la Vella, cosina de Buoso  Pepita Carbonell
Rinuccio, nebot de Zita   Josep Ballber
Gherardo, nebot de Buoso   Salvador Duran
Nella, la seva dona    Margarida Carbonell
Gherardino, el seu fi ll   Adrià Pascual
Betto di Signa, cunyat de Buoso  Josep Serra
Simone, cosí de Buoso   Llàtzer Pau
Marco, el seu fi ll    Esteve Bosch
La Ciesca, dona de Marco   Rosa Baqués
Maestro Spinelloccio, metge   Sergi Benítez
Ser Amanto di Nicolai, notari   Pere Larrosa
Pinellino, sabater     Montse Moscatel
Guccio, tintorer     Ma Dolors Joan
Buoso Donati    Pep Perajuan

 Disseny del vestuari            Marta Raventós
 Realització del vestuari Juli Aliagas

 Escenografi a               Josep Ma Raventós
 Realització escenografi a        Joaquim Pascual
 Direcció             Pere Larrosa
 Equip tècnic:  Joan Badia, Francesc Larrosa, Jordi Larrosa, Carles Lorente, Bernat Pau, Higini Pi.

 Música:  Giacomo Puccini, fragments de les seves òperes Edgar, La Boheme i Gianni Schicchi
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