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DESCRIPCION DEL LIBRO DUES DONES QUE BALLEN
Josep M. Benet i Jornet va néixer a Barcelona quan començava la segona
Guerra Mundial. Li va costar aprendre a escriure, va lluitar contra les
matemàtiques i ni ho va intentar amb la física i la química. Era el rei en
religió. Un cop va saber llegir, -escriure va ser una altra cosa i encara se li
escapen faltes-, es va posar a inventar i a dibuixar històries; per jugar. Va
passar al teatre, escrit en somort castellà, cap al 1958. I la seva primera
obra en català data del 1963. Mentre, estudiava, només l´indispensable per
aprovar, filologia romànica. Ja no va parar de produir literatura dramàtica. La
seva carrera no és intensa, però sí insistent. El 1975 va començar a treballar
per a la televisió. Des que es va crear, forma part de la productora
Diagonaltv. Tal com deia Albert Benach en una altra divertida solapa
d´aquesta col·lecció, la seva carrera d´autor teatral no és fulgurant. En el
cas de Benet és un anar-hi anant. Estima molts autors: Vilanova, Guimerà,
Puig i Ferreter... O Espriu, Brossa, Villalonga... O Sirera... O des de Belbel
fins a Riera passant per Cunillé, Batlle, Plana... N´hi ha tants, que li
agraden. I va de debò! Però en aquest precís instant ha de reconéixer que
els seus dramaturgs preferits són Cristina Clemente, Jordi Casanovas i
Josep Maria Miró Coromina. Ell sabrà.
DUES DONES QUE BALLEN - GESPATEATRE.ORG
març 2014. DUES DONES QUE BALLEN. de Josep M. Benet i Jornet .
Dues dones que bal len explica la relació gairebé accidental de dues dones
d'edats diferents, entre la maduresa i la vellesa. Anna Lizaran i Alícia Perez,
dues actrius de generacions diferents i trajectòria inqüestionable, ballen
verbalment l'últim text de Benet i Jornet sobre la despossessió de la pròpia
vida. 260x366 Anna Lizaran a 'Dues dones que ballen' / RIOS RIBAS Anna
Lizaran a 'Dues dones que ballen' / RIOS RIBAS El dramaturg Josep Maria
Benet i Jornet i el director Xavier Albertí es tornen a donar la mà per fer
ballar dues dones avui i demà al teatre El Canal de Salt i a partir del dia 10
al Teatre Lliure de Gràcia. Manel Fuentes entrevista les actrius Anna Lizaran
i Alícia Pérez. L'obra teatral"Dues dones que ballen" es representa al lliure
de Bcn fins el 24 d'abril'11. El passat dissabte 26 de març, teníem entrades
reservades per veure una obra que ens feia molta il.lusió … DUES DONES
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QUE BALLEN,interpretada per ….poder l'actriu que m'ha agradat mes en
tota la meva vida… DUES DONES QUE BALLEN del autor JOSEP MARIA
BENET I JORNET (ISBN 9788492839698). Comprar libro completo al
MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios. Dues dones que ballen explica la relació
gairebé accidental de dues dones d'edats diferents, entre la maduresa i la
vellesa. Una relació que evolucionarà i conclourà de man Dues dones que
ballen explica la relación, casi accidental, de dos mujeres de diferente edad,
entre la madurez y la vejez. Una relación que evolucionará y finalizará de
manera seguramente inesperada. Dues dones que ballen cuenta la relación
casi accidental de dos mujeres de edades distintas, entre la madurez y la
vejez. Una relación que evolucionará y Són els dos personatges de Dues
dones que ballen, la nova obra de Josep Maria Benet i Jornet que arriba a
l'escenari, interpretada per Anna Lizaran i Alicia Pérez sota la direcció de
Xavier Albertí. Una gran conjunció de talents i sensibilitats, com es pot
veure. El retrat de dues dones unides pel dolor ha commogut el públic
santcugatenc gràcies a la interpretació de les seves protagonistes, Anna
Lizaran i Alícia Pérez. Dues dones que ballen, de Josep Maria Benet i
Jornet. Dirigido por Xavier Albertí. Producido por Teatre Lliure, El Canal y
Centre d'Arts Escèniques… "Dues dones que ballen" Es una obra entre el
drama y la tragicomedia que aquets dies s'está representant al lliure de
grácia. Continuará ha parlat amb les dues úniques actrius de l'obra, Anna.
Dues dones que ballen por Josep M. Benet I Jornet fue vendido por £14.58
cada copia. El libro publicado por Arola Editors S.L... Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita.
'DUES DONES QUE BALLEN' TRAILER - YOUTUBE
No sé que hago aquí, en este mundo virtual.Quizás un reto. sólo me puedo
definir como un ser en constante movimiento, callejeando por la vida.¿A
dónde me llevará? El binomi creat per Anna Lizaran i Alícia Pérez ha
convençut el públic santcugatenc que s'ha apropat aquest divendres fins el
Teatre-Auditori per gaudir d'aquest muntatge de Benet i Jornet, dirigit per
Xavier Albertí. Dues dones que ballen Anna Lizaran i Alícia Perez, dues
actrius de generacions diferents i trajectòria inqüestionable, ballen
verbalment l'últim text de Benet i Jornet sobre la despossessió de la pròpia
vida. Dues dones que ballen (2010) Autor/a: Josep Mª Benet i Jornet La
obra se basa en la relación casi accidental de dos mujeres, entre la madurez
y la vejez, que conversan y que descubrirán que su miseria tiene una raíz
común: la indiferencia que las rodea. Dues dones que ballen (2010) Autor/a:
Josep Mª Benet i Jornet L'obra es basa en la relació gairebé accidental de
dues dones, entre la maduresa i la vellesa, que conversen i que descobriran
que la seva misèria té una arrel comuna: la indiferència que les rodeja. dues
dones que ballen Ja fa uns quants dies que vam anar al Lliure de Gràcia a
veure aquesta obra de Josep Maria Benet i Jornet, però entre òperes i
timbals de favetes no havíem tingut ocasió de comentar-la. Dues dones que
ballen fou la darrera peça que va estrenar la malaguanyada Anna Lizaran el
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2011 al Teatre Lliure, sota la direcció de Xavier Albertí. D'una banda, el
Museu del Gas acull Dues dones que ballen. Explica la relació, gairebé
accidental, de dues dones d'edats diferents, entre la maduresa i la vellesa.
Explica la relació, gairebé accidental, de dues dones d'edats diferents, entre
la maduresa i la vellesa. 19 Likes, 1 Comments - Museu del Gas
(@museudelgas) on Instagram:"? El 4 de juliol a les 20 h, estrenem el cicle
teatral"Capvespres de dramatúrgia" amb la lectura…" Dues dones que
ballen Explica la relación casi accidental de dos mujeres de edades
distintas, entre la madurez y la vejez. Una relación que evolucionará y
acabará de forma, seguramente, inesperada. DUES DONES QUE BALLEN
El passat 30 de novembre el X concurs de teatre amateur ciutat Sant Feliu
de Guíxols va canviar de registre, després de 3 primeres obres on el
somriures predominaren entre el públic, aquesta ens transportà al terreny de
la reflexió, on la solitud, la vellesa i el mòbing immobiliari foren alguns dels
temes principals que sobrevolaren l'obra de Josep M. Benet i Jornet. El text,
que dirigeix Josep Maria Rabassa, es veurà fins diumenge 12 Dues dones
que ballen explica la relació, gairebé accidental, de dues dones d'edats
diferents, entre la maduresa i la vellesa. Una relació que evolucionarà i
conclourà de manera segurament inesperada.
DOCUMENTOS CONEXOS
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