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Cicle de musicals infantils d'aventures al Poliorama

Els espectacles es programen els diumenges al teatre de la Rambla

Marta Monedero

Què tenen en comú Robin Hood, el drac màgic Puff, un Dalí molt peculiar i un follet valent?
Doncs que són els quatre protagonistes de la temporada de teatre infantil que programa el
Poliorama.
La bona acollida que va tenir la temporada passada El follet valent ha empès els seus autors a
esmerçar-se a preparar un cicle d'espectacles infantils per als diumenges (a dos quarts d'una) al teatre
de la Rambla. Sessions en horari infantil per a tota la família que el dia 17 donaran el tret de sortida amb
la reposició d'aquest musical visual i didàctic que va néixer com a cantata per a cor infantil al Palau de la
Música sota el guiatge de Clara Ripoll i Núria Juanet.

I és que més de cinc mil famílies ja van poder veure l'any passat El follet valent. Per als que no l'han
vist, el seu director, Lluís Juanet, ha optat per tornar-lo a programar en el marc del projecte Viu el Teatre
impulsat per la productora Actes Únics, que dirigeix ell mateix.

Pedagogia i fet artístic
"Hem dibuixat una programació de quatre espectacles fins al maig", apunta Juanet, que s'ha embarcat
en el projecte "perquè en tenim ganes, hi ha qui es gasta els calés escalant l'Annapurna i nosaltres ens
els gastem fent teatre infantil". Així de clar. En realitat, hi ha d'altres sales de la ciutat com el Jove
Regina i el Guasch que fan especial atenció al públic més petit "per posar una franja que va dels 3 als
10 anys". Com sempre, això de les edats depèn de cada cas. Dels interessos de cada nen o nena.
Justament, a l'hora de buscar temes que atreguin el públic més menut, Actes Únics rep assessorament
de pedagogs i professors. "Intentem equilibrar la pegagogia amb el fet artístic".

Després d'El follet valent, al Poliorama s'hi podrà veure El petit Dalí, una adaptació teatral del conte El
petit Dalí... i el camí cap als somnis, feta pels seus autors: l'Anna Obiols (lletrista) i Subi (gràfics). Albert
Gràcia i Benjamí Conesa són els directors d'aquest muntatge "que deixa volar la imaginació dels nens i
que coincideix amb l'Any Dalí", apunta Juanet.

Avançant en el cicle, al febrer s'estrenarà Robin, príncep de lladres, un muntatge que combina claqué,
malabars i algun truc de màgia, en aquest espectacle de la companyia Sargantana, pensat,
probablement, per a un públic una mica més gran i que es manté fidel a la història de l'heroi dels boscos
de Sherwood. Per últim, A la recerca del drac màgic mostra el retorn d'un adolescent a la fantasia del
món infantil de Puff, el popular drac màgic. Aquest espectacle de la companyia Quemaquedadeteatre
codirigit per Joan Fernàndez i Andreu Banús tanca un cicle que disposa d'un pressupost d'uns 60.000
euros, sense comptar el que costen les produccions.

Aquest Dalí es passeja pels cavallets de la plaça Alfons X
abans d´anar al teatre Poliorama
Francesc Melcion


	Cicle de musicals infantils d'aventures al Poliorama
	Els espectacles es programen els diumenges al teatre de la Rambla
	Marta Monedero

	Què tenen en comú Robin Hood, el drac màgic Puf�
	Pedagogia i fet artístic


