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TEATRE SANT VICENÇ

al final de l’úttima funció del muntatge creualtenc, diumenge passat a Barcelona

Unes 700 persones a l’última 
funció d’«Els 3 porquets» al Victòria
Hi van assistir representants d’altres teatres i entitats de Sabadell

Els intèrprets i l’equip saluden

REDACCIÓ

-•Èxit total» i --dia històric pel 
Centre Sant Vicenç». Expres
sions com aquestes abunden 
al comiat que la companyia 
creualtenca va viure diumenge 
passat al Teatre Victòria de 
Barcelona, on el seu muntatge 
Els 3 porquets s'ha ofert en 
quatre sessions matinals.

A l'última van assistir unes

700 persones, que sumen 
un total de 2.000 al pas per 
la Ciutat Comtal. A més del 
públic barceloní i vingut de 
comarques, cal mencionar 
una important delegació saba- 
delienca amb un grapat de 
representants d'entitats com 
La Faràndula, el Teatre del Sol, 
Taller de Teatre Musical, Teatre 
Encert i El Ciervo.

En aquest sentit, el presi

dent del Sant Vicenç. Manel 
Camps, ha declarat que 
«estem molt contents d'haver 
pogut compartir aquesta expe
riència amb la resta de teatres 
de Sabadell».

Sinèrgíes amb teatres
També ha afegit que «ens 
agradaria molt que poguéssim 
establir sinèrgies amb la resta 
de teatres de la ciutat. Tots

ens dediquem al teatre ama
teur i estaria molt bé poder 
trobar línies de col·laboració 
entre nosaltres».

Es descarta, de moment, 
que es torni a representar el 
musical E/s 3 porquets, uneix- 
te a l ’aventura a Sabadell, però 
hi ha la possibilitat d'anar a 
Sant Cugat i Manresa.

L’aglomeració de públic de 
diumenge va provocar una

llarga cua i va obligar a obrir 
una segona taquilla. Una gran 
ovació va premiar la funció, i 
a més de les habituals salu
tacions d’actors i directors, 
bona part dels col·laboradors 
-maquilladores, utillatge, 
escenografia, e tc .- van sortir 
també a l ’escenari a donar les 
gràcies al públic que omplia la 
platea i una part de l’amfitea
tre del Victòria.

Actors de 1 2  a 1 8  anys
L’obra, que versiona el conte 
clàssic amb un final feliç, ha 
pujat a escena amb 30 actors 
i actrius d'entre 12 i 18 anys, 
dirigits per Albert Gorina i 
Magda Palau. Més d ’un cente
nar de persones han participat 
en el projecte.

La producció del Centre 
Sant Vicenç ha comptat amb 
una estreta col·laboració per

 m----
Manel Camps 

aposta per ««línies 
de col·laboració» 

entre teatres locals

part de l'escola Ritme Dansa, 
a través de la seva directora i 
responsable de la coreografia 
del musical. Cristina Allande. I 
compta amb 17 temes musi
cals originals cantats pels 
propis intèrprets i composats 
per Marc Pérez amb lletra de 
Jordi Barniol, Albert Gorina, 
Laia Jerez, Alba López, Clàu- 
dia Paez, Marc Viada i Mireia 
Vilardell.

L’escenografia es va adaptar 
a les majors dimensions del 
teatre del Paral·lel, principal
ment amb més arbres al bosc 
i modificant el sistema d’apari
ció de les casetes ■

L L  FRANCO

«Afro-beat» mestizo en el Tevere

La cantante nigeriana residente en sábado en el Tevere, dentro de la
Sabadell Alexandra Sandsweet pre- fiesta del Parc de Catalunya. Lástima
sentó su repertorio de 'afro-beat' que el frío restó público a la actua-
fusionado con hip hop el pasado ción, que contó con bailarinas.

LL. FRANCO

Empieza el concurso de música del Wild Geese

El fin de semana empezaron, con nes pub de la PI. de l'Àngel se anun-
buena acogida, las actuaciones del cian para el domingo, 2 de junio,
tercer concurso de músicos de The con Mark Satcher, Dani Barrientes,
Wild Geese. Las próximas actuacio- Agosto y Septiembre y Eddy Gary.


