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ESPECTACLES

«Els 3 Porquets» del Sant Vicenç 
acomiaden l’exitosa aventura al Victòria
Demà tanquen l’estada barcelonina amb un balanç de 2.000 espectadors
El muntatge familiar 
Els 3 Porquets, 
uneix-te a l ’aventura  
s ’acomiada demà 
del Teatre Victòria 
amb molt bona 
acollida. Unes 2.000 
persones l’hauran 
vist a Barcelona, que 
sumaran més de 
5.000 amb el públic 
del Teatre Sant Vicenç, 
que envia demà un 
autocar pel comiat.

c. c.

Les quatre funcions de diu
menge al matí al Victòria de 
l'exitós espectacle del Sant 
Vicenç rebrà demà tota una 
delegació sabadellenca, inclòs 
l ’alcalde Joan Carles Sánchez, 
per acomiadar aquesta inèdita 
estada barcelonina.

El repte ha comportat molts 
esforços per donar-se a conèi
xer. Segons l'entitat creual- 
tenca, «es va dissenyar un pla 
de comunicació amb l ’objectiu 
d'aconseguir la màxima difusió 
del que es pot considerar tot 
un esdeveniment pel Centre

El total supera els 
5.000 sumant els 
espectadors del 

Teatre Sant Vicenç

Sant Vicenç, una entitat sense 
ànim de lucre i amb recursos 
molt limitats».

Difusió a Barcelona
El teatre del Paral·lel barceloní 
compta amb 1.200 butaques 
(700 a la platea), cinc vegades 
més de l’aforament del teatre 
de La Creu Alta, i «calia donar 
veus per aconseguir una bona 
entrada». Pantalles instal·lades 
a les parades d'autobús i del 
Metro, campanya als mitjans 
de comunicació i promocions 
amb petites ‘performances’ 
dels actors i actrius a l'FNAC 
Triangle i al Zoo de Barcelona 
en són alguns exemples.

Interpretat per una tren
tena de joveníssims intèr
prets (entre 12 i 18 anys)
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Els intèrprets celebren la bona acollida de les quatre funcions matinals de diumenge a l’emblemàtic teatre del Paral·lel

*
Una funció al Victòria, amb l’escenografia ampliada

dirigits pels joves del Sant 
Vicenç Albert Gorina i Magda 
Palau, aquesta versió fresca i 
divertida del conte clàssic en 
clau de musical s ’ha fet amb 
estreta col·laboració amb l'es
cola de dansa Ritme. La seva 
directora i responsable de la 
coreografia. Cristina Allande, 
valora que l'obra ha esdevin
gut «l'èxit de la temporada en 
l'àmbit del teatre no professio
nal, que és una de les fortale
ses culturals de Sabadell».

Les dimensions del teatre 
del Paral·lel doblen les del 
teatre Sant Vicenc, fet que va

va obligar a adaptar l’esceno
grafia per part del responsable 
dels decorats, Josep Ubia.

Música original
E/s 3 porquets. uneix-te a l'aven
tura té una banda sonora origi
nal amb 17 temes musicals, 
cantats i ballats pels propis 
actors del muntatge.

Les composicions són obra 
del també jove Marc Pérez, 
que les va escriure per a l ’oca
sió amb lletres de Jordi Barni- 
ol. Albert Gorina, Laia Jerez, Al
ba López, Clàudia Paez, Marc 
Viada i Mireia Vilardell ■
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Mr. Guim, 
on vas?

presenta:

Adaptada i dingitln par 
Alba López i Francesc Asens
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