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ESPECTACLES
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Imatges de l’estrena, el passat 18 de maig, d’aquesta adaptació del conte clàssic amb humor i bons efectes especials

«Peter Pan» a ritme d’Els Catarres
L’estrena de la temporada a La Faràndula s ’acomiada amb gran èxit de públic

L’única estrena de ia temporada familiar de la 
Joventut de La Faràndula ha estat un èxit fulmi
nant pel qual és difícil trobar entrades a platea. 
La increïble història d'en Peter Pan s'acomiada 
aquest cap de setmana amb música dels Cata
rres, Joan Colomo o Lluís Oliva, entre d’altres.

c. c.

Últimes oportunitats -avui i 
demà a les 18h .- per no per
dre's la refrescant versió del 
conte clàssic que signa Arnau 
Solsona a La increïble història 
d'en Peter Pan a La Faràndula, 
que acumula ja 2.700 espec-

REDACCIÓ

«Els mosqueters que ballen 
un xotis damunt d'un peix que 
els mira malament- és el llarg 
títol de l ’obra que els actors 
més petits del Ciervo Teatre 
estrenen aquest cap de set
mana (avui i demà a les 18h.) 
al seu escenari del carrer 
Viladomat. 26.

Es tracta de tot un repte per 
a ells, ja que, a part del treball 
interpretatiu, «han creat entre 
tots la meitat de les històries 
que es podran veure, inspirant- 
se d ’una forma brillant en l'es
til abstracte de Daniil Kharms-, 
destaca l'entitat.

A més, «per fomentar la 
seva imaginació i evitar el blo
queig, s ’ha treballat des de la 
improvisació així que cada 
representació serà diferent i els

tadors en les primeres quatre 
funcions.

Els decorats, els efectes 
especials, les lluites d’espa
ses i la moderna posada en 
escena -am b el vol de Peter 
Pan i els germans Wendy- 
han causat sensació entre el 
públic de la ciutat junt amb

personatges, bescanviables».
La peça inclou personat

ges delirants com un home 
de nata. una vampiressa que 
retorna a la vida els morts, 
una moto independent (però 
no de Catalunya), un poble

una singular banda sonora: es 
van encarregar cançons a figu
res del pop català com Joan 
Colomo, Els Catarres, Sense 
Sal o els sabadellencs Oest i 
Lluís Oliva.

Música
Guillem Galofré, músic i com
positor de la ciutat amb expe
riència a un bon grapat de 
muntatges teatrals, signa la 
producció musical, l’enregis
trament de les cançons a La 
Conga Music i la composició, 
junt amb Lluís Oliva, el tema 
L'increïble Peter Pan.

que s’oblida de quin número 
segueix després del 6 o dos 
homes que s'entrebanquen 
constantment. Són microhis- 
tòries absurdes amb els paci
ents d’un psiquiàtric, algunes 
de l ’escriptor Daniil Kharms ■

Tot un símptoma de l'ampli
tud de mires de la Joventut de 
La Faràndula, que ha nodrit 
bona part del repartiment amb 
intèrprets formats al Taller de

Arnau Solsona ha 
modernitzat el text 
original amb molt 

atractiu visual

Teatre Infantil i l’Aula Jove de 
l’entitat.

Amb coreografies creades 
per Montse Argemí, de l'es
cola Bots, Peter Pan volarà 
per últim cop aquest cap de 
setmana - to t i la previsible 
reposició- amb Joan Blàzquez 
(Peter Pan), Mireia Vilapuig 
(Wendy) -de Polseres Verme
lles-, Jan Saura (John), Dani 
Peig (Michael), Laura Sarri

(Campaneta) i Boi Sagrera 
(Capità Garfi) als papers prin
cipals.

El te x t original
Arnau Solsona ha dirigit el 
muntatge junt amb Maria Glo
sas. A la part tècnica figuren 
Joan Jorba (escenografia) o 
Jordi Berch (il·luminació), amb 
un vestuari dissenyat per alum
nes de Moda de l'Escola Illa.

Solsona ha explicat que, 
atret per aquesta història tant 
«rodona-, que suma «fantasia, 
aventura i un superheroi que 
forma part de la literatura uni
versal», han anat a recuperar 
«l’essència» partint del text 
original de James Barrie per 
«adaptar-lo al 2013».

Han modernitzat coses com 
el País de Mai Més, que l ’han 
fet «més abstracte», i s'han 
esforçat en aconseguir que 
l’espectacle fos «visualment 
molt atractiu» ■
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Els petits del Ciervo mostren la seva 
creativitat amb personatges delirants

L’obra es veurà avui i demà a les 6 de la tarda


