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Nova imatge i web pels Pastorets 
«espectaculars» de La Faràndula

' Es van presentar dimecres passat al Corte Inglés i s ’estrenaran el dia 22

El 22 de desembre 
s ’estrenaran Els 
Pastorets a La 
Faràndula, on el clàssic 
de Folch i Torres 
busca sempre «nous 
al·lic ients per portar 
públic», va dir Salva 
Reig a la presentació, 
dimecres passat a El 
Corte Inglés. Entre les 
novetats hi ha la web, 
la imatge coporativa i

* alguns actors.

c. c.

És el cinquè any que Salva 
Peig dirigirà, junt amb Maria 
Pla, el clàssic nadalenc í «buc 
insigne» de la Joventut de la 
Faràndula, autèntic fenòmen 
que es viu intensament a l’en
tita t i que s’ha traduït en un 
dels millors muntatges que es 
veu a Catalunya.

Però Peig sap que cal donar 
«coses noves» per motivar el 
públic a seguir venint a gaudir 

’ d'aquest «pal de paller» que 
«cada any és un muntatge nou, 
comencem de zero» i s'agafen 
amb «molta il·lusió i ganes» 
per convertir lo en més «espec
tacular» que mai.

Enguany entren nous actors 
en els papers de Isabeló i 
Verge Maria i, després del 
comiat de l'any passat de 
Marc Rius i Albert González

forma ininterrompuda des del 
1947 i només l'any passat van 
atraure uns 6.000 espectadors 
al teatre municipal.

Regidor faranduler
La recent presentació a 
la sala Àmbit Cultural d ’El 
Corte Inglés -una de les vies 
de la venda d'entrades- va 
ser presidida pel regidor de 
Cultura i Drets Civils, Quim 
Carné, que, com va dir molt 
bé el sots-president Arnau 
Solsona «no hi ha regidor més 
adient» per a aquesta ocasió 
com a bon faranduler que és. 
Carné va evocar els records 
des de petit to t reivindicant el 
valor de participar en aquesta 
experiència teatral única, i on 
«es fa entitat de veritat».

Tant Solsona com Peig van 
recordar que l'obra de Josep

m

ESTEVE BARNOLA

Salvador Peig, el regidor de Cultura Quim Carné, i Arnau Solsona, a l'Àmbit Cultural

com a Lluquet i Rovelló, Marc 
Granado i Pol Berch es conver
tiran en els titulars. Els últims 
dos anys havien compartit car- 
tellera amb ells.

Nou vestuari
Segons va avançar Salva Peig, 
president de l ’entitat i co- 
director del muntatge, s ’ha 
renovat bona part del vestuari, 
es donarà més vida al poble 
potenciant la seva interacció 
i moviment, i s ’ inclouran millo
res tècniques, pirotècniques i 
en seguretat.

D'entrada, el canvi exterior 
més visible ja és la nova
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Cartell amb la nova imatge

web dels Pasorets de la 
Joventut de La Faràndula 
{www.elspastorets.cat) i la 
presentació de la nova imatge 
corporativa, que s'ha unificat 
amb un disseny més actual. El 
nou equip de comunicació de 
l'entitat ha treballat de valent 
i. per exemple, ara es potencia 
molt la interacció amb el públic 
a través de les xarxes socials 
(Facebook, Twitter, Instagram, 
Flickr i Youtube).

A La Faràndula Els Pastorets 
es podran veure els dies 22, 
26 i 29 de desembre i l ' l ,  4, 
6, 11 i 12 de gener a les 18 
hores. S'hi representen de

Altres activ ita ts són 
el muntatge infantil 
i els concursos de 

cuplets i dibuix

M. Folch i Torres és «el text 
més representat en català» i 
que, justament per ser el més 
vist, «he descobert que és el 
més difícil de dirigir», va deixar 
anar Peig.

L'acte de presentació, ple 
de públic vinculat a l'entitat, 
va incloure la projecció d’un 
divertit vídeo promocional. Es 
va recordar, també, que es 
representa la versió infantil 
dels Pastorets a La Sala 
Miguel Hernández (dirigida per 
Laia Closas, Pol Moix i Ferran 
Vidal el 25 i 26 de gener) i 
que es tornen a convocar els 
concursos de cuplets (desena 
edició) i de dibuix (tercera 
edició), obert des d'ara i fins 
el 6 de gener ■

C. CASCON

La delicada Luthea Salom omple el Griffin

Amb delicades cançons com Tomorrow, Be me i altres dels 
discos The little things we do (2013) i Kick in the head (2010), 
la cantautora Luthea Salom va omplir fins dalt el Griffin amb 
la seva actuació de dijous passat. Acompanyada de Valentí 
Adell, el seu productor, i Jordi Fils. Salom va teixir un ambient 
íntím molt especial amb el seu pop acústic en anglès.

FLAIXOS

►  Bon blues i 
rockVroll al Griffin amb 
One for the road

Amb un recorregut musical 
que va des del Mississipí 
profund de Muddy Waters, 
fins l'Anglaterra dels 
setanta amb els Stones 
i Clapton, Jimi Hendrix 
-o  el que és el mateix,
«un tribut als pares de la 
música contemporània»-, 
el grup sabadellenc One 
for the Road desembarca 
aquest dissabte al cicle 
de concerts del Griffin (La 
Segarra. 25; 23.30h). El 
formen Carles a la guitarra 
solista, RauI als teclats, 
Lorenzo a la guitarra i veu. 
Isma al baix i David a la 
bateria i veu.

►  Sardanes davant la 
Puríssima, diumenge
A les 13.15h d’aquest 
diumenge l’ACF Sabadell

□  grup One for the road actua dissabte al Griffin

Sardanista ofereix una 
nova oportunitat de ballar 
amb la Cobla Sabadell a la 
Via Massagué, davant de 
l’església de la Puríssima.

^  «Los chicos del coro», 
dilluns en VOS a l'Alliance
El cicle de cinema en francès 
en versió original continua 
dilluns a l’Alliance Française 
(Sant Joan. 35) amb la

projecció (20h; gratuït) de 
Les choristes (Los chicos del 
coro, 2004), de Christophe 
Barratier. Amb Gérard Jugnot, 
François Berléand i Jean- 
Baptiste Maunier, entre 
d ’altres, explica la coneguda 
història d ’un professor 
que canviarà la vida d ’uns 
alumnes d'un repressiu 
internat de la postguerra 
gràcies a la música.


