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Total con IVA: 0,00 €. Cesta Confirmar. La compra con más ventajas. 5% de descuento en
todos los artículos de papel. Envío gratuito a la Península y Baleares (Canarias, 3€ de envío
para pedidos inferiores a 20€). Plazo de entrega de 3 a 6 días hábiles. Inicio>Literatura>38. El
misantrop. El malalt imaginari.

29 Nov. 2015 . Diari de Virginia Butler · Diari de Virginia Butler. Aquest és el diari de Virginia
Butler, una arqueòloga que va descobrir la ciutat romana de Mare Aurelium · More prezis by
author.
Per riure i gaudir una tarda de teatre. About the Venue. Espai Jove la Fontana. Arts &
Entertainment. Espai Jove la Fontana's photo. Espai Jove la Fontana. 5,295 Likes. 72 talking
about this. Go to Page. More Events at Espai Jove la Fontana. JUL14. Bdaraka's, Mad
Cartridge i VOID a La Fontana. Fri 10:00 PM UTC+02 · 26.
El xVII francès va ser un segle que estimava el teatre. I. Molière va dominar el registre còmic
de l'escena a França durant aquest segle. El dominà com a autor, com a direc- tor i com a
actor, inventant procediments i introduint en tots tres àmbits modes de comicitat dispersos en
altres tradicions. Fins a la seva arribada a.
Sant Jordi. El dia 23 d'abril, al teatre municipal de Salt, tot l'institut va poder gaudir de la
representació de "El malalt imaginari" de Molière, representada per l'alumnat de l'Insitut. ©
ALLROUNDER. ↑↑↑. Dissabte, 02 Desembre 2017 Template designed by LernVid.com. Scroll
to top.
22 Febr. 2013 . L'obra de Molière gira a l'entorn d'un vell hipocondríac.
5 Març 2016 . Representació de l'obra teatral 'El malalt imaginari', del dramaturg francès
Molière, a càrrec del grup de teatre de l'Esplai de la Gent Gran, al teatre del col·legi La Salle de
la Seu d'Urgell, el 5 de març, a les 20 h. Més informació: www.esplailaseu.es, al correu
electrònic esplailaseu@gmail.com o bé al.
16 Oct. 2003 . Després de representar Macbeth, de William Shakespeare, i Monòlegs de la
Sida, ara el grup aposta per una comèdia que Molière va escriure el segle XVII amb un
contingut vigent després de més de 300 anys. El Malalt Imaginari de Nou 69 Teatre s'ambienta
en l'actualitat i intenta fer els personatges.
10 Abr 2013 . La reconocida compañía catalana Magatzem d'Ars presenta una nueva propuesta
escénica basada en el texto de Molière “El enfermo imaginario“. Con una clara voluntad de
acercar al público actual los clásicos de la literatura y de la dramaturgia, “El malalt imaginari”
sigue el tono del autor pero.
EL MALALT IMAGINARI. ACTE ÚNIC. ARGANT seu a la poltrona i repassa un llibre de
comptes. ARGANT — Vaja, resulta que aquest mes he pres una, dues, tres, quatre, cinc, sis,
set, vuit, nou, deu, onze, dotze lavatives; i una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit medecines;
i que el mes passat hi havia dotze lavatives i vint.
25 Febr. 2017 . “Si voleu saber com són en realitat les persones que us envolten, feu veure que
us moriu. Tindreu moltes sorpreses. I si us sembla que un malalt no n'està tant com un vol fer
creure, demaneu-li que renunciï a les coses que li agraden molt. Potser es recuperarà de cop.”
Davant d'aquestes premises, el.
A càrrec dels alumnes del curs de teatre d'adults Jo Butaca 12 Gen. 2014 . REUS.CAT - Doble representació amb "El malalt imaginari" i "El pretendent" |
Ajuntament de Reus.
Similar Items. Menjar de franc : comedia en un acte / By: Bernard, Tristan, 1866-1947.
Published: (1909); Tres contes xinesos / By: Carner, Josep, 1884-1971. Published: (1985); El
cor quiet / By: Carner, Josep, 1884-1971. Published: (1984); Els millors poemes / By: Carner,
Josep, 1884-1971. Published: (1998); Els fruits.
1932 — m. Les dones sàvies; Les precioses ridícules; La comtessa d'Escarbanyàs; Don Garcia
de Navarra; iv. L'escola dels marits; L'escola de les mullers; Crítica; Jordi Dandin. 1934 — v. El
Senyor de Pourceaugnac; El metge per força; L'amor metge; El malalt imaginari . 1936 — vi. El
despit amorós; La princesa d'Èlida;.
Quaderns. Revista de Traducció 22, 2015 43-54. ISSN 1138-5790 (paper), ISSN 2014-9735

(digital). Josep M. Poblet i l'adaptació d'El malalt imaginari, de Molière, i altres vodevils
provinents del francès*. Marta Giné Janer. Universitat de Lleida. Facultat de Lletres. Plaça de
V. Siurana, 1. 25003 Lleida mgine@filcef.udl.cat.
Directed by José Joaquín Marroquí. With Rafael Anglada, Anna Maria Barbany, Amparo Baró,
Juan Estivill.
El malalt imaginari. Barcelona: Editorial Selecta, , p. -. Vegeu la nota al text d'Alfons Maseras
«Molière ila seva obra». a Harvey (-) publica el l'Exercitatio anatomica de motu cordis et
sanguinis on exposa el fet de la gran circulació —ja vist per Servet força anys enrere quant a la
circulació petita o pulmonar—i que més tard.
La Cia Festuc Teatre presenta a Quart la cèlebre història escrita pel dramaturg francès, Molière.
13 Nov. 2008 . Molt abans que Woody Allen mostrés al món a través de les seves pel·lícules el
perfil dels hipocondríacs n'hi va haver un de molt cèlebre, és deia Molière.
2 Ag. 2016 . La festa va començar, com ja és tradició, amb la representació d'una obra de teatre
a càrrec del mateix Centre Cultural de Marata. En aquesta ocasió va ser El malalt imaginari, de
Molière, funció que van fer els divendres 22 i 29 amb 600 persones de públic en total. El
dissabte 23 va tenir lloc la 15a edició.
30 Gen. 2017 . "El malalt imaginari" és una comèdia teatral de Molière (Jean-Baptiste Poquelin
/ 1622 - 1673) que va ser estrenada el 10 de febrer de 1673 al "Théâtre du Palais-Royal" de
París (França). Són tres actes (respectivament de 8, 9 i 14 escenes) escrits en vers que
expliquen la història d'Argant, un vell.
14 Abr. 2016 . El malalt imaginari, dirigit per un dels actors i codirector de vàries
representacions del centre Creualtenc, Francesc Rocamora, posa en escena a 10 actors, tots ells
de la casa, que representaran una obra molt respectuosa amb el text original de Molière, però
amb una posada en escena on els.
El malalt imaginari | 9788483431047 | Llibreria en línia especialitzada en català. Un dels fons
més extensos. Novetats, avançaments de llibres, actes culturals de Barcelona. Libros en
catalán.
El malalt imaginari, libro de Molière. Editorial: Bambu. Libros con 5% de descuento y envío
gratis desde 19€.
Teatre El Jardí (Ca n'Aguilera). Festa dels més grans i més petits del Grup de Teatre de Ca
n'Aguilera. Els més veterans (Josep Sampere i Mercè Maresma) interpretaran fragments de La
Dida. El grup infantil representen El malalt imaginari, de Molière i adaptada per Jordi Voltes, i
En Joan silenci, de Miquel Martí i Pol,.
De: Molière. Dir: Albert Pueyo. Amb: Jaume Aguiló, Marta Fons, Jordi Fornieles, Irene
Garrés, Tania Gómez, Albert Pueyo, Berta Reixa.
27 Oct. 2014 . El malalt imaginari és una obra-ballet de Molière estrenada el 1673 al Teatro del
Palacio Real [1], representada per la troupe de Molière. L'obra es divideix en tres actes de vuit,
nou i quinze escenes respectivament. S'inspira en la commedia dell'arte. La música és de MarcAntoine Charpentier [2]i els.
El malalt imaginari. Espectacle teatral estrenat el 16 d'octubre 1994 a l'Església de Sant Julià
(Teatre Municipal) de Besalú (Girona). Creació d'una petita melodia monòdica de caràcter
burlesc anomenada "Quina festa.", per incorporar-la en la proposta escènica de l'obra teatral
"El malalt imaginari" de Molière. Encàrrec.
13 Oct 2017 . Passeig- Teatre. El Malalt Imaginari. El Ayuntamiento de Mislata informa de
todos los servicios municipales y de las noticias y agenda de la localidad.
2007. GRUP: Filagarsa, de Molins de Rei OBRA: Circus mundi, de Jordi Riera 2008. GRUP:
Quatre per Quatre, de Granollers OBRA: La Tempesta, de William Shakespeare 2009. GRUP:
Grup el Molinet, de Canet d'en Berenguer (Valencia) OBRA: El Malalt Imaginari 2010. GRUP:

Cocorotta Teatro, de Reinosa (Cantabria)
11 Febr. 2013 . Aquest dissabte 23, a les 21.00 hores, "El malalt imaginari" arriba a l'escenari
del Teatre Sagarra. La crisi i les retallades en sanitat han posat en estat d'alerta el Argan, un
home que pateix un excés de preocupació per la seva salut. Ara no té prou amb els serveis del
Sr Purgon, seu curandero personal,.
4 Abr. 2017 . Coordinació: Ramon Rovira Argument: En aquesta obra Molière es burla dels
metges, uns metges que es creien que pel sol fet de ser metges ja tenien la raó i seguien
receptant medecines antiquades que no servien per a res. Molière se'n queixa amb raó, perquè
ell estava malalt de debò i els metges no.
varen interpretar l'òpera bufa de Gluck El cadí enganyat, que ens va divertir d'allò més. Dels
qui ho interpretaren crec que avui només queda en Vicenç Biete». (Paulina Almerich i Padró,
I-E Pi i Margall) «Vaig intervenir en El malalt imaginari i El cadí burlat, aquesta última,
cantada». (Vicenç Biete i Farré) «Recordo una.
1907 — El casament per força. Comedia en un acte de Salvador Vilaregut (Impremta de
Salvador Bonavía). Estrenada el 1903 al teatre Novetats. 1908 — Tartuf o l'impostor. Comedia
en cinc actes d'Alfons Maseras (Impremta de Joaquim Horta). 1909 — El malalt imaginari.
Comedia en tres actes (1673) de Josep Carner.
8 Abr. 2016 . Els nens i les nenes de Cicle Superior cinquè i sisè hem representat l'obra de
teatre. EL MALALT IMAGINARI de Molier, adaptació d'Adelaida Frias. Aquesta obra, l'hem
preparada amb molta il∙lusió, al Taller de teatre que fem els. dilluns a la tarda. Desitgem que us
agradi ! Reproductor de vídeo.
17 Març 2017 . El dia 10.3.2017 els alumnes de cicle superior vam gaudir de la representació
d'un clàssic teatral adaptat “El malalt imaginari” de Molière. Prèviament a les diferents classes
vam estar parlant i treballant els espectadors més característics de l'obra, l'època i el gènere
teatral. Els alumnes van gaudir d'un.
16 Oct. 2009 . Diu l'AVUI que, a partir d'ara, “els Mossos d'Esquadra aniran sense munició ni
carregador quan hagin de traslladar detinguts en ambulància”. Això, segons llegeixo, és perquè
“així ho estableix el nou procediment ISO, un dels punts del protocol que ha de permetre al
cos aconseguir el certificat de qualitat.
El malalt imaginari. Molière (Jean-Baptiste Poquelin). El malalt imaginari. Si voleu saber com
són en realitat les persones que us envolten, feu veure que us moriu. Tindreu moltes
sorpreses.I si us sembla que un malalt no n'està tant com un vol fer creure, demaneu-li que
renunciï a . 5,40 €. Ver libro. +12 años.
10 Jun 2011 - 29 minThis is "Ins Camarles - El malalt imaginari" by crp on Vimeo, the home
for high quality videos .
El passat divendres dia 10 de juny de 2016 un grup de professors del centre va representar al
Poliesportiu de l'Institut l'obra de teatre “El malalt imaginari” de Molière. Aquest gran clàssic
del s.XVII ens parla d'un personatge obsessionat per la seva salut al qual, alguns familiars i
metges en volen treure profit encara que,.
14 Gen. 2014 . El malalt imaginari (Moliere) Personatges principals: Argument: Argant és un
vell hipocondríac que està obsessionat amb la seva salut. El cuiden la seva dona i una munió
de metges, que busquen només heretar la fortuna de l'ancià. Al seu Argant, l'hipocondríac
Toinette, la serventa Béline,.
6 Febr. 2017 . Aquest dissabte, 11 de febrer, els actors del grup de teatre de l'Esplai de Gent
Gran de Moià, presentaran, a les nou del vespre, l'obra "El malalt imaginari", escrita per JeanBaptiste Poquelin (més conegut com a Molière) i que gira entorn de la hipocondria. De fet,
aquesta obra, que es va estrenar per.
24 Maig 2010 . El meu cor s'accelerava (sovint sense cap causa externa que ho justifiqués) i

temia morir d'un atac fulminant. Quan la fred em feia tremolar, m'horroritzava contraure una
pneumònia. Una piga microscòpica era l'indici d'un mal lleig. I això, per no parlar de les
fiblades que atacaven a traïció els òrgans més.
Versió més que lliure de la comèdia El malalt imaginari de Molière, on els joves dramaturgs
Pau Miró i Marc Rosich recreen les malalties d'Argan, interpretades pel gran actor Paco Moran.
Fitxa Artística. AUTORS: Marc Rosich i Pau Miró DIRECCIÓ: Antonio Calvo
REPARTIMENT: Paco Moran (Jorge Argán) Norbert Ibero.
12 Jun 2012 - 14 min - Uploaded by INS TORRE DEL PALAUEls alumnes de 2n de Batxillerat
Escènic de l'INS Torre del han preparat una adpatació .
EL MALALT IMAGINARI del autor MOLIERE (ISBN 9788483431047). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios.
El pobre Argan està malalt i passa tot el dia al llit, queixant-se i pendent dels remeis que li
prescriuen uns metges més delerosos de guanyar diners a costa de la malaltia que de tallar-ne
d'arrel les causes. I per acabar d'adobar el seu turment, la nena l'Angélique, s'ha enamorat del
pretendent que no toca. Sort de la.
Autor: Molière Il·lustrador: Fernando Vicente Traductor: Anna Casassas. El pobre Argan està
malalt i passa tot el dia al llit, queixant-se i pendent dels remeis que li prescriuen uns metges
més delerosos de guanyar diners a costa de la malaltia que de tallar-ne d'arrel les causes. I per
acabar d'adobar el seu turment, la nena.
Va conèixer l'èxit i el fracàs. Va ser censurat, prohibit, calumniat, aplaudit, envejat i admirat.
Va viure pel teatre i va morir a l'escenari representant una ficció que va resultar no ser-ho: El
malalt imaginari. Quasi quatre segles després, l'humor de Molière continua ben viu i en molts
aspectes té una gran actualitat. És el mèrit.
Resum: En aquest article es presenta una comparació crítica detallada dels llenguatges que va
posar en joc Josep Carner en dues versions diferents d'El malalt imaginari de Molière. La
primera, publicada l'any 1909, havia estat feta el 1905 per a una producció d'Adrià Gual; la
segona va aparèixer el 1921 en una.
El segon muntatge del grup, El malalt imaginari de Molière, va representar un salt avant
carregat d'ambició: el pintor Joan Antoni Toledo es feia càrregc de l'espai escènic i del
vestuari, mentre que Carles Alfaro assumia per primera vegada el paper de director. A més,
Moma Teatre oferia l'espectacle en valencià, i així.
3 Des. 2016 . Sumant talent, sumant creativitat, sumant solidaritat. Aquest és un projecte
inclusiu d'actors i actrius professionals i dels integrants de les companyies Alquimistes Teatre i
Cocoteva. El treball amb aquestes companyies fa possible que persones amb diverses
capacitats tinguin accés al teatre, no només.
15 Abr. 2014 . El Teatro Payà de Burriana ha acogido a lo largo del fin de semana una nueva
cita con las fallas de la ciudad, para seguir con la agenda de interpretaciones dentro de la
octava edición del Concurso de Teatro en valenciano. En esta ocasión, han sido los miembros
del grupo de teatro de la falla la Vila,.
7 Set. 2017 . Manlleu, | L'Espai Rusiñol ha programat per al cap de setmana després de la
Diada dues noves funcions del clàssic de Molière El malalt imaginari. El president del Teatre
Centre explica que el motiu principal és que “vam tenir dos plens absoluts per la Festa Major i
es va quedar molta gent fora”. Per això.
13 Oct. 2010 . El suplement d'estiu. Joan Laporta sobre Neymar: "La directiva necessita diners
per la seva mala gestió" · Fulles de menta, una de les plantes de la nostra gastronomia. Obrir
àudio. durada 00:28:41. El matí de Catalunya Ràdio (Xavi Freixes). "Rami remeis": Essència de
menta per prevenir les picades de.

Instal·lació a la sala del Palais-Royal. Les precioses ridícules. Retorn a París i instal·lació a la
sala del Palais-Bourbon. Funda, conjuntament amb la família Béjart, L'Illustre Théatre. Estudia
al col·legi de Clermont, a París. Neix Jean Baptiste Poquelin (Molière). Mort de Molière. El
malalt imaginari. L'avar. El misantrop. Tartuf.
8 Juny 2017 . Aquest proper dissabte 10 de juny, a les 18.30 h a la Patronal, actuaran els
alumnes dels Tallers de Teatre Galliners dels grups de l'institut de dilluns i dijous amb les
obres "El malalt imaginari" i "Top Model"
28 Oct. 2014 . REDACCIÓ La hipocondria, anomenada també «síndrome del mal fosc», es
comporta com una planta. Quan es parla de la malaltia que creu tenir una persona, és com si es
regués la planta amb un fertilitzant especial que la fa créixer més i més, per la qual cosa convé
establir un pacte de silenci i.
30 Jul 2016 - 65 min - Uploaded by enric navarrete"el malalt imaginari" grup de teatre Esplai
de la Gent Gran de la Seu d' Urgell .
28 - FEROE. Pere Fullana. Gener 2005. 27 - EL MALALT IMAGINARI. Molière. Maig 2004.
26 - MARIANA I EL COLECCIONISTA DE SOMNIS. Teatre de la Sargantana. Desembre
2003. 25 - MACBETH. William Shakespeare. Octubre 2002. 24 - HISTORIES DE LA BOTIGA
ENCANTADA. Teatre de la Sargantana. Març 2002.
4 Jun 2015 - 28 min - Uploaded by santgervasicoop"El malalt imaginari" de moliere (1er ESO).
santgervasicoop. Loading. Unsubscribe from .
El malalt imaginari [paperback] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Rare
book.
El Grup de teatre de l'Esplai us presenta. El malalt imaginari de Jean-Baptiste Poquelin.
“Molière”. (1622-1673). Dissabte dia 11 a les 9 del vespre. Diumenge dia 12 a les 6 de la tarda.
Moià, febrer de 2017.
Direcció: Geòrgia Bonell. A càrrec del Taller de Teatre de l'Associació de Gent Gran de
Palamós.
El malalt imaginari. L'Argant és un ric hipocondríac que viu obsessionat per la seva salut.
Sempre està envoltat de metges però no s'acaba de guarir mai. És possible que els metges que
el porten estan més interessants a treure-li els diners que a guarir-lo? Peripècies a la cort.
Peripècies a la cort és una obra amb una.
L'amor metge, El metge per forca and El malalt imaginari, three works centred around the
medical profession, were published together by Selecta, with an introduction and notes by Dr.
Vallespinosa and a prologue by another doctor, Iosep Trueta. Of interest is the inclusion of the
original prologues and intervals — the ballet,.
10 Aug 2017 - 2 minNotícies. El Teatre Centre adapta 'El malalt imaginari' per la festa major. El
teatre .
VI La Cultura a Torroella, ara · Joan Surroca i Sens · Qui té un hort… Albert Llausàs i
Pascual · Manuel de Pedrolo i la seva novel·la Cendra per Martina · Adrià Arboix · Jordi
Plaja-Aynier, director de l'Institut Montgrí · Jaume Bassa · El difícil camí per trobar solucions
· Jordi Bellapart · Castanyada o Halloween · Josep Fuster.
EL MALALT IMAGINARI. Dia i hora: Diumenge, 23 de desembre de 2007, a les 18:00. Lloc:
Patronat Parroquial Organitza: Patronat Parroquial Col·labora: de Moliere Entrada general 10
euros.
Podcast: Download (Duration: 1:56 — 2.7MB). Els primers en actuar ho faran aquest dissabte
a les nou de la nit amb 'L'Estrany'. Mentre que el segon grup farà la funció d''El malalt
imaginari' aquest diumenge, a les set de la tarda. Llegeix-ne més.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat
relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si

continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir
més informació. Acceptar. Català · Español.
19 Maig 2012 . Ressenya del llibre El malalt imaginari creat per l'autor a l'editorial Bambú.
Llegeix els comentaris dels usuaris i deixa els teus propis sobre el llibre El malalt imaginari.
11 Oct. 2011 . Festuc teatre,companyia teatral de Lleida, ha fet una adaptació del Malalt
imaginari, una divertida i entretinguda comèdia de Molière en la qual l'autor juga amb
situacions que es poden produir al voltant d'una persona aprensiva que es creu malalta, però
alhora és una crítica als metges.
Informació,crítiques i noticies de l' espectacle El malalt imaginari.
21 Febr. 2017 . Inici · Esdeveniments; 5è i 6è al Teatre Imaginari: “El malalt imaginari”.
Carregant Esdeveniments. « All Events. Aquest event ja ha passat. 21 febrer @ 9:30 am - 1:00
pm. Event Navigation. « Món Jove – Sortida a la neu · Fundació de la Congregació » · +
Google Calendar+ Exportar iCal. Detalls. Data: 21.
Teatre ''El malalt imaginari', de Molière. Representació teatral de l'obra 'El malalt imaginari' de
Molière, a càrrec del Grup de Teatre de L'Ampolla. Preu entrada: 3€. Map Data. Map Data.
Terms of Use. Report a map error. Map. Terrain. Satellite. Labels. 'El malalt imaginari', de
Molière.
Argant, un hombre rico que cree tener todas las enfermedades del mundo, centra esta obra,
que gira en torno a médicos, matrimonios e intenciones ocultas.
El malalt imaginari - Mostra de Teatre 2016. Compra ahora entradas para El malalt imaginari Mostra de Teatre 2016 y disfruta de alguno de los mejores eventos en ticketea.
3 Ag. 2016 . Ajuntament de les Franqueses del Vallès By: Ajuntament de les Franqueses del
Vallès. Follow. Friend; Family; Unfollow. Teatre "El malalt imaginari" (FM Marata 2016). Foto
de Núria Artola. Centre Cultural de Marata, 22 de juliol de 2016. Done. Comment. 103 views.
0 faves. 0 comments. Uploaded on.
Donor challenge: A generous supporter will match your donation 3-to-1 right now. Your $5
becomes $20! Dear Internet Archive Supporter: Time is Running Out! I ask only once a year:
please help the Internet Archive today. We're an independent, non-profit website that the
entire world depends on. Our work is powered by.
13 Oct 2010 . El conductor de tot plegat és SganarelleLa resta d'integrants d'aquest joc teatral
són el vell garrepa Harpagó; la Cèlia (filla de l'usurer); en Leli, que està enamorat de la jove
Cèlia i que pateix mal d'amors en sentir-se traït; la fidel criada Dorina; el malalt imaginari
Argan, el trapella Scapin i la sàvia.
1995 Destino-Universitat Pompeu Fabra, Súnion 1 | 2001 Destino, El Trident 70 || Trad. post.
(de Pobra original íntegra o ďalguna altra selecció): 1927 Esteve Caseponce | 1969 Xavier
Benguerel | 1984 Xavier Benguerel. Molière, El malalt imaginari. E l casament per força, trad.
Josep Carner || Reed.: 1981 Edicions 62/“la.
17 Juny 2015 . Aquest article estudia les adaptacions/traduccions que Josep M. Poblet va fer, a
partir del teatre francès, durant els anys seixanta del segle xx: des del gran Molière fins als
vodevils que triomfaren a França durant la primera meitat del xx. Tret de Molière, els altres
vodevils han quedat, avui, completament.
XVIII data la traducció al català, probablement feta al Rosselló, d' El malalt imaginari i les
fetes pel menorquí Pere Ramis i Ramis; també de Menorca són les de Vicenç Albertí El
convidat de l'estàtua (1825) i L'amor metge (1829). Al s. XX, les traduccions i representacions
d'obres de Molière es multiplicaren: d'entre totes.
En aquest article es presenta una comparació crítica detallada dels llenguatges que va posar en
joc Josep Carner en dues versions diferents d'El malalt imaginari de Molière. La primera,

publicada l'any 1909, havia estat feta el 1905 per a una producció d'Adrià Gual; la segona va
aparèixer el 1921 en una col·lecció.
EL MALALT IMAGINARI. Dia i hora: Dissabte, 22 de desembre de 2007, a les 22:00. Lloc:
Patronat Parroquial Organitza: Patronat Parroquial Col·labora: de Moliere. Entrada general 10
euros.
10 Feb 2009 . Los fines de semana del 14 de febrero al 1 de marzo el Jove Teatre Regina de
Barcelona acogerá un nuevo espectáculo musical familiar. En esta ocasión se trata de EL
MALALT IMAGINARI, versión libre de 'El enfermo imaginario', el clásico de Molière,
realizada por Macià G. Olivella. El mecanismo.
Magatzem d'Ars presenta una nova versió del clàssic de Molière on retrata la desestabilització
d'un món capitalista en plena davallada per la crisi econòmica i una societat contemporània
esclavitzada pels codis i costums conservadors que segueixen regint les nostres vides malgrat
el pas dels segles. "El malalt imaginari".
Teatre “El malalt imaginari” de Molière, en versió completa i lliure del Teatre Centre. 15
d'agost de 2017. -Comèdia en tres actes que ironitza sobre un ric marxant hipocondríac que ho
és tant fins al punt de voler casar la filla amb un metge en comptes de deixar que l'amor sigui
l'impuls cap al matrimoni. -Avui, en una.
5 Abr. 2017 . Aquest dimarts els alumnes que fan teatre com a activitat extraescolar de l'AMPA
de l'Escola Ull de Vent han representat l'obra “El malalt imaginari” de Molière al Teatre Àngel
Guimerà (TÀG) del Vendrell sota la direcció de Ramon Rovira, professor de Teatre.
L'actuació, que s'emmarcava al 39è Festival.
Dins la Mostra Arts Escèniques, el col·lectiu Manuel de Montsuar Teatre posa en escena 'El
malalt imaginari' una peça clàssica del dramaturg Molière. L'Argant és un vell hipocondríac
que vol casar la filla, en contra de la seva voluntat, amb un metge.
A càrrec de la companyia "Manuel de Montsuar Teatre". Comèdia. Durada: 1h 15 min. Preu:
5€.
FUNCIONS, 5. ESPECTADORS, 425. SINOPSI. El pobre Argan està malalt i es passa tot el
dia al llit, queixant-se i pendent dels remeis que li prescriuen els metges més delerosos de
guanyar diners a costa de la malaltia que de tallar-ne d'arrel les causes. I per acabar d'adobar el
seu turment, la seva filla Angèlica, s'ha.
El malalt imaginari és una comèdia-ballet de Molière estrenada el 1673 que gira al voltant de la
hipocondria. És la darrera comèdia de l'autor, que va morir després d'interpretar justament el
paper del malalt.
EL MALALT IMAGINARI (adaptació de l'obra de Molière). ACTORS : 9. EDAT : entre 12 i
20 anys. PÀGINES : 30. Argan viu com un malalt perpetu, manipulat pels metges i per la seva
segona esposa. Tonieta, la minyona, s'espavilarà per fer despertar l'home del seu engany i
restituir a les dues filles el lloc que els hi pertoca.
29 Març 2013 . La companyia barcelonina Magatzem d'Ars va estrenar Dijous Sant 'El malalt
imaginari' al Guasch Teatre, tot un clàssic de Molière que malgrat ser escrit a finals del segle
XVII continua a l'ordre del dia.
Alquimistes Teatre & Cocoteva s'afegeixen a la Campanya solidària FITI 2017, aquest dissabte
3 de desembre, a les 21.00 hores, al Teatre Sagarra, amb la representació d'El malalt imaginari.
Aquest és un projecte inclusiu d'actors i actrius professionals i dels integrants de la companyia
Alquimistes Teatre, que surten a.
Una Companyia Estable de Teatre necesita grans reptes, sobretot amb un públic tan exigent.
Cal un cop d'efecte: s'imposa un clàssic. Decidim començar per Molière i el seu Malalt
Imaginari. José David dóna vida a Argan, malalt de malalties, a l'escenari del Centre Cívic Can
Felipa del Poble Nou. Som al febrer de 2003 i.
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