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ESPECTACLES
AVANÇ DE LA TEMPORADA DE TARDOR ►  TEATRE I DANSA

Joel Joan dirigeix i interpreta «El nom»
«Bona gent», «Espriu!» o la nova coreografia de Marta Carrasco, aquesta tardor

El nom, Bona gent i 
Espriu! són alguns dels 
muntatges teatrals 
que ha avançat 
l'Ajuntament per a la 
temporada de tardor. 
Destaquen també 
Bijoux, de la companyia 
de la coreogràfa Marta 
Carrasco, o els ja 
anunciats concerts de 
Manel i Els Pets.

CARLES CASCÓN

Les entrades ja són a la 
venda -am b diferents des
comptes i ’packs' per la venda 
simultània- per a la majoria 
d’espectacles programats 
a partir del setembre (www. 
sabadell.cat/cultura), dels 
quals l’Ajuntament ja n’ha fet 
un avançament per escalfar 
motors.

Un dels títols teatrals desta
cats és, òbviament, El nom, de 
Matthieu Delaporte i Alexandre 
de la Patellière, en la versió de 
Jordi Galceran que dirigeix i 
co-protagonitza Joel Joan, amb 
Lluís Villanueva, Xavi Mira, San
dra Monclús i Mireia Piferrer. 
Els seus diàlegs intel·ligents 
i la seva mordacitat sobre la

m
Espriu!, dirigit per 

Oriol Broggi, compta 
amb Clara Segura i 

Màrcia Cisteró

condició humana - to t a partir 
de la discussió sobre el nom 
del futur f i l l-  arribaran a La 
Faràndula el 17 de novembre.

A més tindrem Bona gent, del 
dramaturg nord-americà David 
Lindsay-Abaire (guanyador del 
Premi Pulitzer), i dirigida per 
l ’argentí Daniel Veronese amb, 
entre d’altres, Mercè Aránega i 
Àlex Casanovas (24 de novem
bre, Principal).

El tercer gran títol teatral és 
Espriu!, dirigit per Oriol Broggi i 
amb els intèrprets Clara Segura 
i Màrcia Cisteró. Un especta
cle que torna «als inicis» de 
La Perla29, amb música en 
directe de Marc Serra.

A L'Estruch, la Fàbrica de 
Creació de les Arts en Viu 
municipal, la jove companyia

i i
i i

«El nom», en la versió de Jordi Galceran que dirigeix i co-protagonitza Joel Joan, serà el 17 de novembre a La Faràndula

v

«Bona gent», dirigida per Daniel Veronese, arriba el 24 de novembre al Principal

DAVID RUANO

Marta Carrasco presenta «Bijoux» amb Ramon Oller

sabadellenca aposta per Albert 
Camus (Els justos), el 25 i 26 
d'octubre.

El mateix espai collirà el 
monòleg de Sandra Rossy Sí, 
però no exactament, i Pentate- 
atre Atòmic vol.3, que proposa 
cinc obres de 15 minuts repre
sentades simultàniament en 
cinc espais reals (13 i 14 de 
desembre).

M arta Carrasco
Resident habitual a L'Estruch 
per produir i mostrar les seves 
coreografies, la premiada 
Marta Carrasco no faltarà a la 
cita anual amb Sabadell i des

cobrirà el nou Bijoux jus t abans«- 
de presentar-lo al Temporada 
Alta. En aquestes «joies», 
l ’autora d'Aiguardent, Blanc 
d’ombra, Dies Irae o No sé si... 
(finalista als premis Max per 
partida triple) torna a compar
tir escena amb el coreògraf i 
ballarí Ramon Oller.

Jordi Cortés
També en dansa destaquen de 
la programació Fòssil, de Jordi 
Cortés, o Moving, de la cia. Por
tes Sud (13 i 26 de novembre 
a L’Estruch, respectivament). 
Torna, d'altra banda, el Certa
men Coreogràfic de Sabadell 
amb una vuitena edició el 6 
d’octubre.

En arts escèniques la pro
gramació es completa amb 
un grapat més de propostes, 
bona part en el capítol de tea
tre familiar.

La Joventut de La Faràndula 
arrencarà l'octubre amb Els 
músics de Bremen i LASALA'"' 
Miguel Hernández obre la seva 
programació estable el 27 
d’octubre amb Tut-tururut...La 
princesa!, a càrrec de la com
panyia La Bleda.

Ja es pot avançar, d ’altra 
banda, que el popular Mag 
Lari torna a La Faràndula 
de febrer amb el seu nou i tre
pidant show ■


