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ESPECTACLES

La Faràndula obre amb «Els músics de 
Bremen» una temporada de reposicions
Tornen «Peter Ran», «El món del Màgic d ’Oz» i, al Poliorama, la «Blancaneus»
Aquest cap de 
setmana i el següent 
(5, 6 ,1 2  i 13 
d’octubre) la Joventut 
de La Faràndula entra 
per primer cop al 
Principal amb el seu 
exitós muntatge Els 
músics de Bremen.
Serà un inici atípic de 
la seva temporada de 
teatre familiar, que 
aquest cop no inclou 
cap estrena.

c. CASCÓN

Les dificu ltats que passen 
les entita ts, en especial les 
relacionades amb la cultura, 
no són alienes a la Joventut 
de La Faràndula, que per pri
mer en anys nodreix la seva 
temporada de reposicions. 
Això sí, to ts  són muntatges de 
comprovada solvència que han 
tingut èxit de taquilla al teatre 
municipal.

Després de l'in ic i amb E/s 
músics de Bremen i de la cita 
obligada amb Els Pastorets per 
Nadal, l’en tita t ha programat 
altre cop La increïble història 
de Peter Pan per principis de 
març i El món del Màgic d'Oz 
entre el 17 de maig i l ' l  de 
juny. A més, el Teatre Poli
orama de Barcelona els ha 
tornat a demanar el seu mun
tatge de La Blancaneus i els 1 
nans després d 'a traure 1 .500  
espectadors en només dos 
caps de setmana. S’hi veurà
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El públic va omplir la sala en la presentació d’Aroau Solsona, el regidor Quim Carné, Salva Reig i Albert González
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Els intèrprets dels muntatges programats van oferir algunes cançons en directe, dimecres passat a la presentació del Principal

els dies 4, 11, 18  i 25  de 
maig.

Inici al Principal
Els farandulers Salva Peig, 
Arnau Solsona i Albert Gon
zález i el regidor de Cultura 
(i exfaranduler) Quim Carné 
van presentar la temporada la 
setmana passada al Principal 
en un acte que va incloure la 
interpretació en directe d ’algu

nes peces dels musicals.
Basada en l’original dels 

germans Grimm, E/s músics de 
Bremen està dirigida per Albert 
González. Per primer cop es 
representarà a l ’escenari del 
Principal, i de manera «excep
cional» i perquè hi encaixa per 
diversos aspectes, sobretot 
tècnics, insiste ix Peig.

En relació als Pastorets, 
Peig recorda que la compa

nyia sempre ofereix novetats i 
a l·licients per aquesta tradició 
esperada, que entenen com a 
gran espectacle de qualitat.

Quant a La increïble història 
de Peter Pan, que va ser un 
èxit amb més de 4 .2 0 0  espec
tadors la temporada passada, 
repetirà a La Faràndula amb 
direcció d'Arnau Solsona i 
Maria Glosas i una banda 
sonora de grups coneguts de

l’escena catalana, entre ells 
Els Catarres i Joan Colomo. Al 
mateix escenari, Quim Carné 
dirigeix de nou El món del 
Màgic d'Oz, que ja  acumula 
13 .000  espectadors en tres 
anys.

A la seva renovada web 
(w w w .jo ven tu tde la fa ran du la . 
cat) hi ha to ts  els detalls, com 
també sobre el nou Taller de 
Teatre Infantil (TTI) ■

Ajustada simbiosi de 
cobla i piano al Principal

REDACCIÓ

En el marc del 10è aniver
sari de Sabadell més Música 
i l ’ i l è  de la Cobla Simfònica 
Catalana, que dirigia el mes
tre Marcel Sabaté, aquesta 
va exhibir una qua lita t poc 
freqüent divendres passat al 
Principal amb Vent del Nord. 
L'interès va anar creixent amb 
Lamote de Grignon, Agustí 
Borgunyó, la sensib ilita t de 
Francesc Basil -M iniatures  va 
ser una delícia de delicadesa-,

o l’obra Tríptic de records, de 
Fèlix Martínez Comín, de caire 
especia lm ent sim fònic i nota
ble impacte en el públic. La 
més moderna va ser la masca
rada La família Cap de Llúpia 
de Jordi Lara.

Cal destacar la magnífica 
actuació del pianista Carles 
Marigó amb una ajustada sim 
biosi amb la cobla a l'excel·lent 
partitura del mestre Manuel 
Oltra Rapsòdia per a piano i 
cobla, i un regal no previst en 
forma de vals de Chopin ■ □  pianista Carles Marigó i la Cobla Simfònica Catalana, dirigida per Marcel Sabaté
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