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ESPECTACLES

LaSala manté el llistó alt amb 12 noves 
propostes per al públic familiar
Destaquen Mag Lari, Marcel Gros, Manolo Alcántara i El Festival Més Petit de Tots
La programació 
familiar a LaSala 
Miguel Hernández, 
un teatre únic en 
el gènere, manté el 
gran nivell a la nova 
temporada. L'obren 
demà Samfaina de 
Colors i inclourà 
noms com Mag Lari, 
Marcel Gros, Nats Nus, 
Da.Te Danza, Manolo 
Alcántara o «Lava».

CARLES GASCÓN

Els 15.000 espectadors 
de la temporada passada -  
12.000 dels grups escolars i 
la resta del públic del cap de 
setmana- són un bon símp
toma de la feina feta a LaSala 
Miguel Hernández, que només 
ha hagut d'afrontar un 3 per 
cent de descens d'alumnes 
per les evidents dificultats.

Davant els «temps difícils», 
però. Eulàlia Ribera, la direc
tora. té prou motius per ser 
«optimistes» quan parlem 
d’una sala «excepcional» en el 
seu gènere: a més de progra
mar espectacles de primera 
línia, amb companyies inter
nacionals, ofereix co-producci- 
ons, residències i el Festival

El Festival més Petit 
de Tots es celebra 

del 9 al 24 de 
novembre

més Petit de Tots. que torna 
el novembre amb dos teatres 
catalans més que es sumen 
als sis existents (Tordera i 
Sant Cugat).

«Lava» a L’Estruch
Aquesta temporada torna, «per 
la seva singularitat» i la gran 
acollida rebuda, Lava (Studio 
Orka/Teatre Lliure), amb la 
seva fantasia (real?) sobre la 
vida diminuta amagada al sub
sòl (20 d ’octubre, al pati de 
L’Estruch).

La Cia. La Bleda arriba el 
27 d ’octubre amb Tut-tururut... 
la Princesa! i el Nadal es cele
brarà amb Marcel Gros (15 de
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Una de les funcions per escolars de «Cabaret Patufet» que han començat aquesta setmana

Samfaina de Colors, que compleix 25 anys, aixeca 
el teló diumenge amb «Cabaret Patufet»

Els sabadellencs Mirna 
Vilasís 1 Xavi Múrcia 
compleixen enguany 25 
anys com a Samfaina de 
Colors. Un grup ja històric i 
tot un referent per al públic

familiar i la cultura tradicional fet funcions per a escolars.
que obre demà diumenge 
(18h) la temporada a LaSala 
(Ronda Roureda, 24) amb el 
recent espectacle Cabaret 
Patufet. Aquesta setmana han

Contes, música, 
endevinalles, poesia, que 
converteixen l’escenari en 
un petit I cabaret per ai 
públic de 2 a 6 anys.

Nèlida Falcó, de l’ICEC, el regidor Quim Carné i la directora de LaSala, Eulàlia Ribera

desembre), aposta segura junt 
amb l’altre gran nom del car
tell, Mag Lari (1 i 2 de febrer 
a La Faràndula). Però cal tenir 
en compte que la dansa, els 
titelles, el teatre o els nous

formats que programa LaSala 
són sempre molt escollits, de 
companyies de primer nivell. 
«Propostes innovadores i 
riques, que en definitiva emo
cionen», destacava en la pre

sentació de dimecres passat 
Nèlida Falcó, de l ’ICEC, que 
dóna suport des de l ’ inici. 
El regidor de Cultura. Quim 
Carné, també es mostrava 
orgullós d'aquest equipament

«amb bona salut» dedicat a la 
creació «amb residències, co
produccions i que acull compa
nyies internacionals».

En dansa aquest cop hi ha 
«dues perles», convida Eulà
lia Ribera, les de Da.Te Danza 
(Jardín en el aire. 19 de gener) 
i la catalana Nats Ñus (Mons, 
quan tanco els ulls, 16 de 
febrer).

Manolo Alcántara
A destacar Manolo Alcántara, 
que després de Plecs (Premi 
FAD Sebastià Gasch d’arts 
parateatrals 2010) ara pre
senta una nova creació feta 
en residència a Sabadell amb 
Xavier Erra, Rudo. Circ contem
porani de gran alçada.

Una de les co-produccions 
de LaSala és Cabaret Petrifi
cat. d’Escarlata Circus, una

m
Una de les co- 
produccions és 

«Cabaret Petrificat», 
d ’Escarlata Circus

idea original de Jordi Aspa que 
es veurà el 16 de març.

Hi ha més propostes, com la 
ja coneguda Sensacional d'\rr\a- 
ginart -projeccions i música 
sobre nens i nenes vestits de 
blanc que interactuen-, però 
abans arriba el Festival Més 
Petit de Tots (del 9 al 24 de 
novembre).

El festival creix
Amb un balanç de 5.468 
espectadors (95,64 per cent 
d ’ocupació!) i 74 funcions en 
sis teatres l'any passat, ara la 
novena edició suma els tea- 
tres de Sant Cugat del Vallès 
i Tordera amb un total d ' l l  
espectacles i gran presència 
internacional.

La producció propia del fes
tival és enguany Latung La La 
diu que el pes petit és el més 
gran de tots. de la companyia 
catalana David Ymbernon. 
«Una obra escénica, poética, 
parateatral, amb una gran càr
rega de poesia visual».

Però hi haurà autèntiques 
delícies de Bèlgica, Regne 
Unit, Dinamarca, Andalusia, 
Castella-La Manxa i altres de 
catalanes. La festa de cloenda 
serà al Mercat de les Rors ■


