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LLUÍS FRANCO

Un moment de ('emotiva lectura dramatitzada de dimarts passat, amb Ariadna Ventura i Jordi Boixaderas dempeus

Llarga ovació a Francesca Forrellad
La lectura de «Ponç Pilat» omple La Puríssima com a homenatge pòstum

REDACCIÓ

Davant les més de 300 
persones que omplien tots 
els bancs de la Puríssima, 
dimarts passat -a  l'hora de

X.R.

Este fin de semana, el pub ir
landés The Wild Geese celebra 
la fiesta de St. Patrick’s, patrón 
de Irlanda -y por extensión de 
la cerveza- con un doble con
cierto, amén de chuches ver
des, gorros de Guinness y, por 
supuesto, cerveza a raudales.

Esta noche actuará el grupo 
Three Colors, que fue ganador

l'èpic Barça-Milan-, cadascun 
dels actors alçava el braç amb 
l'obra Ponç Pilat a la mà i la 
narradora feia el mateix amb 
un ram de mimosa, la flor pre
ferida de Francesca Forrellad.

del concurso de músicos que 
organiza este pub de la plaça 
de l'Àngel por votación popular, 
y que son todo un espectáculo 
en el escenario.

Igualmente recomendable va 
a ser la actuación programada 
para mañana domingo, a partir 
de la 22 horas, con la agrupa
ción Benzer’s, que en su reper
torio mezcla los géneros del 
soul y el funky con el rock ■

Va ser un dels moments 
emotius d'aquesta intensa 
lectura dramatitzada de l'obra 
de l'escriptora sabadellenca, 
que ens havia deixat feia pocs 
dies. Tot un homenatge, al

FLAIXOS

►  Nina Simone, Amy 
Winehouse i Renato 
Carossone al Gríffin

Substituint a darrera 
hora un altre grup que 
té la cantant de baixa,
II Quartetto Stravagante 
toca avui (23.30h) al Pub 
Griffin (La Segarra, 25) 
versions de swing, pop i 
alguns clàssics de música 
italiana. Els components 
són Xavi al piano, Quim 
a la bateria. Victor al 
contrabaix i baix elèctric 
i Martí a la veu. Nina 
Simone, Amy Winehouse, 
Renato Carossone, Nat 
King Colé, Michael Jackson 
o Van Morrison figuren 
entre el seu atractiu 
repertori.

►  Cospel amb la 
Bella Quirze Band 
a La Puríssima

Demà diumenge el gospel 
envairà la parròquia de La 
Puríssima amb el concert 
de La Bella Quirze Band. 
dirigida per Óscar Altide. 
Les entrades es venen 
a 5 euros (nens, gratuït i

capdavall, amb la presència a 
primera fila deis tres filis de la 
Francesca i la seva germana 
Lluïsa, l'autora de Siempre en 
capilla (Premi Nadal 1953).

El poder del text, molt actual

jubilats, 2 euros) i el recital 
començarà a les 18.30h.

Comiat de «La voRa 
al món en 80  dies» a La 
Farándula

Últimes funcions, aquest 
cap de setmana (avui i demà 
a les 18h), del gran èxit de 
la Joventut de la Farándula, 
Tadaptació musical de La 
volta al món en 80 dies, 
de Jules Verne. Amb text 
de Miriam Vila, música de 
Joan Bta. Torrella, direcció 
d’aquests dos i coreografia

com es va poder redescobrir. 
es va imposar per sobre de 
la sobrietat dels mitjans, i el 
públic va quedar molt satisfet 
d'aquesta espectacle que ha 
dirigit Francesc Ventura amb 
Salvador Fité.

Era un gran al·licient, és 
clar, comptar amb Jordi Boi
xaderas en el paper de Pilat, 
però la resta no van quedar 
enrera, amb una molt desta- 
cable Ariadna Ventura com a 
Claudia.

Va ser una iniciativa de la 
Comissió de Fe i Cultura de la 
Parròquia de la Puríssima Con
cepció, i portava mesos prepa
rant-se mà a mà amb la pròpia 
escriptora Francesca Forrellad. 
La sotregada va venir amb la 
seva sobtada mort el passat 2 
de març, poc més de dues set
manes abans de la funció.

El lloc i el moment van afe
gir solemnitat a l’ocasió ja 
que Ponç Pilat, drama bíblic 
escrit en vers, es va estrenar 
el 1951 a la mateixa parròquia 
de la mà de Quadre Escènic 
del centre, aleshores sota la 
direcció d'Enric Gallemí.

Dimarts passat el públic va 
seguir amb un silenci abso
lut l'hora i mitja de lectura 
-les  més de dues hores de 
durada original es van reduir 
escapçant alguns fragments i 
personatges- i al final tothom 
va esclatar en una gran ova
ció, allargada durant diversos 
minuts amb el citat gest dels 
intèrprets. A més dels mencio
nats. cal afegir-hi Paquita Com
pany, Jaume López, Francesc 
Asens, Quirze Casablancas, 
Josep M. Ramoneda, Josep 
Fort i Paquita Domingo ■

de Montse Argemí, hi desfilen 
de forma trepidant 71 
personatges interpretats per 
11 actors, amb grans efectes.

► - Festival del MAPA hoy 
en Torre-Romeu
Eva Fabrés, Carlos Sánchez, 
Elvira y Antonio, Francisco y 
Nuri, Carmen y Jessica son 
los artistas que actuarán 
en directo en el festival de 
la asociación MAPA (Músics 
i Artistes Professionals i 
Amateurs), a partir de las 5 
de esta tarde en el centro 
cívico de Torre-Romeu.

Este sábado por la noche actuará la banda Three Colors

St. Patrick’s con música 
en vivo en The Wild Geese

II Quartetto Stravagante versiona swing, pop i cançó italiana


