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«El més petit de tots» 
continua amb bona 
resposta del públic
El festival s ’acaba diumenge que ve

C. GASCÓN

El festival «El més petit de 
tots* no podia anar millor, ni 
aquí ni a fora. Segons la direc
tora de LaSala Miguel Hernán
dez i d'aquest certamen nas
cut a Sabadell per a un públic 
de 0 a 5 anys. Eulàlia Ribera, 
les funcions estan omplint 
l'aforament als vuit teatres 
catalans, que. a més de Saba
dell, estan programant en 
aquesta novena edició.

Dissabte passat es va poder 
assaborir a LaSala Latung La 
La diu que el pes més petit 
és el pes més gran de tots, la 
producció del festival d’aquest 
any que s'ha encarregat a 
David Ymbernon.

Només taronja
Aquest artista català és del tot 
singular, així que la seva peça 
per al públic infantil no podia 
ser com les altres. A més de 
tocar moltes disciplines de 
les arts escèniques i visuals, 
aquest igualadí fill de pintor 
té la particularitat que ha es
tat abduït pel color taronja. De 
fet, la casa on viuen és també 
taronja i blanca.

Al final del passi matinal, 
dissabte passat, Ymbernon 
explicava que en el seu pro
cés artístic van anar desapa
reixent colors amb naturalitat 
fins que «un dia només va que
dar el taronja», que és l’únic

que també designa una fruita, 
observava.

Als 30 minuts de l'obra, que 
es va veure amb el públic al 
mateix escenari de LaSala, en 
petit format, no hi ha un ele
ment narratiu definit. Una ne
na - la  seva filla - fa moure ob
jectes i joguines de diferents 
tamanys i, sense cap objectiu 
apararent, sí que aporta sen
sacions molt atractives per als
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Els vuit teatres 
catalans que 

programen omplen, 
molt satisfets

més petits que estableixen 
contrastos entre tamanys, pe
sos i formes. Una bombona de 
butà que s ’enlaira com un glo
bus és la imatge més gràfica 
d'aquesta petita delícia.

Altres del cap de setmana a 
Sabadell van ser En el jardín, 
també a LaSala. i The lightgar- 
den, una fascinant instal·lació 
que va fer somniar els més pe
tits  convertint-los en protago
nistes d ’una història interacti
va i campestre plena de llums, 
textures, projeccions i espais 
per moure's.

Aquest cap de setmana 
s’acomiadarà el festival amb 
Again, PeZes I Planeta KA ■

«The light garden», una instal·lació interactiva de la britànica Rachel Davies, al Principal

Els més petits van experimentar amb el cos i la imaginació en un món campestre fictici
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Joel Joan fa esclatar de riure La Faràndula

Amb un teatre La Faràndula ple fins dalt. El 
nom va triomfar diumenge a Sabadell tot 
provocant esclats de riure generalitzats. La 
comèdia de Delaporte I De la Patellière sobre

la hipocresia de les relacions està dirigida 
per Joel Joan, que també la protagonitza junt 
amb el sabadellenc Lluís Villanueva, Xavi 
Mira, Sandra Monclús i Mireia Piferrer.

FLAIXOS

►  Àlex Casanovas parla 
de «Bona gent» a la 
biblioteca Vapor Badia

L'actor barceloní Àlex 
Casanovas participa 
al muntatge Bona gent 
que. dirigit per l'argentí 
Daniel Veronese, arribarà 
aquest diumenge al 
Teatre Principal (18h.).
Per a conèixer de prop 
molts aspectes d'aquesta 
peça del dramaturg nord- 
americà David Lindsay- 
Abaire, Casanovas ofereix 
aquest dimarts una 
xerrada gratuïta (19h; 
places limitades) a la 
Biblioteca Vapor Badia, 
dins el cicle «Parlem de...». 
El presentarà el periodista 
local Marc Sabater, 
exdirector de Ràdio 
Sabadell.

►  Dimecres de jazz i 
blues al Jam Session
Com cada setmana, el Jam 
Session acull dimecres

Una escena de «Bona gent»

(22h) una trobada de músic 
de blues, jazz i boogie-woogie 
conduïda pel pianista Lluís 
Coloma. L'entrada a aquest 
local del carrer Raval de Dins 
és lliure (consumició mínima).

► - El Teatre Arlequí 
presenta «IAIA»
Aquest dissabte el Teatre 
Arlequí presenta IAIA. la 
història real d'una dona que 
als seus 95 anys explica la 
seva vida a través de la seva 
néta. És un monòleg d'Alba 
Valldaura amb cançons, 
poemes i discursos polítics 
complementats amb teatre 
gestual i objectes que 
conformen poesia visual.


