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Màgia i humor aquest cap de setmana al Teatre Can
Gomà amb la cia. Zootroupe
Aquest cap de setmana, el Teatre Can Gomà acollirà dues
representacions de l’obra de teatre La diversión desconocida, de la
companyia Zootroupe.
Aquesta companyia va realitzar una residència a Can Gomà la temporada
passada i ara torna a la ciutat amb el seu espectacle La diversión desconocida,
que combina teatre, màgia i humor.
La companyia Zootroupe va ser creada el 2010 per Miquel Crespi i Fernando
Ozores i està formada per 9 artistes especialitzats en màgia còmica i dirigits per
Miquel Crespi (ex component de “ La Cubana” i fundador de “Las Calígulas” ),
amb 30 anys d’experiència en producció teatral, cine i televisió. Entre els
artistes s’hi troba el jove mag molletà Pau Segalés.
Zootroupe és una companyia que aposta per la màgia còmica, una especialitat
en la que s’utilitza l’humor com a eix fonamental i narratiu per a la presentació
d’espectacles innovadors. Essencialment s’apel·la al ridícul, la inversemblança i
tot allò que és impropi. En aquest context, Zootroupe aporta una nova mirada
sobre la màgia còmica basada en la creació i desenvolupament de
personatges. És una nova forma de comunicar amb l’espectador que trenca la
barrera entre realitat i ficció. Que difumina la distància entre l’il·lusionista i el
públic.
La diversión desconocida es podrà veure a Can Gomà en dues
represnetacions: dissabte a les 9 del vespre, i diumenge a les 6 de la tarda. El
preu de les entrades és de 10 euros i es podran adquirir una hora abans de
cada representació, a la taquilla del teatre. L’aforament és limitat.
Adjuntem el cartell de l’obra.
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