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ESPECTACLES________________________________

La Faràndula recupera el Peter Ran més 
clàssic entre el més nou del pop català
Mireia Vilapuig hi és Wendy, i grups com Els Catarres o Lluís Oliva hi estrenen temes

A 'La increïble història d’en Peter Pan’, la Joventut de la Faràndula exhibeix el gran planter dels tallers de teatre que organitza

A La Faràndula, el 
Peter Pan que segueix 
sent nen sense créixer 
hi és un vell amic. N'hi 
han fet versions Jordi 
Voltes, i també Anna 
Fité en aquell Petit 
Turquesa. Per contra, 
en La increïble història 
de Peter Pan que avui 
s'hi estrena, Arnau 
Solsona ve ara a trobar 
l’original escrit per 
James Barrie i estrenat 
al 1904. Amb punts 
moderns, però.

JOSEP ACHE

Són moderns el vestuari 
obra de l'Escola Illa. l’extrema 
joventut del repartiment on 
destaca en el paper de Wendy 
la professional Mireia Vilapuig 
(Àlex. al Polseres vermelles de 
TV3), i les sis cançons inter
calades a l’original en prosa, 
aprofitant canvis d'escena i al
tres trànsits oportuns, que hi 
han creat expressament tot de 
figures emergents o consolida
des en el pop català.

Els Catarres n'han fet una 
per al Capità Garfi. Joan Colo- 
mo en signa l’obertura. Esteve 
Oest Lázaro, d'Òxid, posa un 
solo de guitarra a la batalla fi
nal. El Lluís Oliva que va entre 
Rauxa i Lluís Oliva i les arbe
quines. fa cantar i ballar per 
rumbes els pirates. I els ter- 
rassencs Sense Sal, s ’han fet 
càrrec de tres peces. Guillem 
Galofré els hi ha fet la produc
ció i els enregistraments.

L’escola de La Faràndula
Arnau Solsona, que a més 
d’autor de la versió n’és el di
rector junt amb Maria Glosas, 
coneix molt bé aquests mú
sics. També és un dels puntals 
del Festival Embassa’t. Però 
format a la Joventut de La Fa
ràndula, s ’emociona sobretot 
quan parla «de la magnífica 
pedrera que tenim, amb ce- 
nentars de nens». Com que a 
Peter Pan, el nen que no creix, 
el repartiment és entre infantil 
i adolescent, ha tingut l ’ocasió 
ideal per posar de relleu el va
lor com a escola de l’entitat.

Mireia Vilapuig, que com la

seva germana Joana s’ha for
mat com a actriu a La Faràndu
la. tan sols n’és un exemple. 
Dels 23 actors que té a la se

ves ordres. Arnau Vilanova, en 
destaca molt més: Joan Váz
quez que hi fa de Peter Pan, Jan 
Saura en el de John, Dani Peig

en el de Michael... I anticipa 
més sorpreses, -Hi ha efectes 
especial de molt d’efecte, les 
coreografies de Montse Argemí

o l’escenografia de Jorba-Miró. 
molt imaginativa en arribar al 
país de Mai més. El teló s’aixe
ca avui, per veure-ho ■
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