
Els èxits teatrals coparan la temporada
«Barcelona», «Un aire de família» o «Iaia!!!» destaquen junt amb el Mag Lari

O RUANO

El sabadellenc Ramon Madaula serà al Principal amb «Un aire de família»

LLUfS FRANCO

Emma Vilarasau a «Barcelona», de Pere Riera

LLUÍS FRANCO

Arnau Solsona, Quim Carné, Joana Soler i Josep Vinaròs, ahir

Al que queda de 
temporada als teatres 
municipals, de gener a 
juny, destaquen alguns 
èxits del teatre català 
com Barcelona, Un aire 
de família o el Mag Lari 
al costat dels cicles 
de cambra, òpera i 
simfònica. De moment 
no hi ha res de música 
moderna, a l’espera 
que tanqui dates la 
promotora local UiU.

CARLES CASCÓN

L'ajuntament segueix apel- 
lant als criteris de qua lita t i 
d iversitat, per a «tots els per
fils, gustos i edats» -segons 
el regidor de Cultura, Quim 
Carné- a la resta de la tem 
porada als teatres municipals, 
que es va presentar ahir al 
Principal.

I amb la «qualitat» com a 
criteri Carné va evitar, preci
sament, entrar en les recents 
queixes del PP local sobre la
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Quim Carné: «El 
nostre criteri és la 
qualitat, no marcat 

pels idiomes»

poca presència d 'espectacles 
en castellà a la graella.

Teatre
La Faràndula acollirà el 16 de 
març Barcelona, de Pere Riera, 
amb Emma Vilarasau i Miriam 
Iscla en una c iu ta t sota les 
bombes de la Guerra Civil. Es 
va estrenar a la sala Gran del 
TNC i va anar després al Tea
tre Goya.

Un altre èxit de la cartellera 
catalana. Un aire de família, 
anirà al Principal el 6  d'abril. 
Dirigida per Pau Durà. el text 
satíric i a voltes cruel d'Agnès 
Jaoui i Jean Pierre Bacri al vol
tant d ’un sopar fam iliar ple de 
draps bruts -p rem i Molière 
a França el 1 9 9 5 -, porta el 
sabadellenc Ramon Madaula 
al costat de Francesc Orella i

Sílvia Bel. entre d 'a ltres.
El com iat de Montserrat 

Carulla dels escenars als seus 
83  anys és Iaia!!!, del seu fill 
Roger Peña (autor i director), 
que serà el 27 d 'abril al Prin
cipal. A més, el nét de Caru
lla, Aleix Peña, comparteix

escena amb ella. Aquí, la seva 
àvia perepunyetes s ’ interposa 
entre ell i la seva xicota.

M ag Lari I «Isavel»
Com a garantia de satisfer 
amplis públics, La màgia del 
Mag Lari (1 i 2 de febrer a La

Enric Martínez-Castignani

Faràndula) porta el medíàtic 
a rtis ta  amb els números que 
commemoren els seus 20 
anys. Ho organitza La Sala 
Miguel Hernández.

Per la seva banda, D'Art 
Produccions porta al mateix 
escenari el 23 de març Isavel, 
El Musical, que dins dels actes 
del Dia de la Dona evocarà 
la primera sindicalista  cata
lana, Isabel Vilà i Pujol (1843- 
1886), també mestre d'escola 
a Sabadell.

També de fora, amb Promo- 
concert, arriba el ballet clàssic 
amb l'em blem àtic El llac dels 
cignes de Txaikovski de la mà 
de The Russian National Ballet 
Theatre o f Moscow (La Faràn
dula, 17 de gener).

Els cinc concerts de la Tem
porada de Cambra (Joventuts 
M usicals) mantenen el llistó

Targeta «Regala 
cultura»
Una «targeta regal» per a 
espectacles de la graella 
municipal és la novetat 
per aquest Nadal. Es pot 
carregar amb imports de 
10, 2 5  o 50  euros i el 
receptor pot triar 
l’espectacle que 
l'interessi. Es pot fer a la 
taquilla del Principal, per 
internet (www.koobin. 
com /sabadell dins 
«altres productes») i a les 
llibreries Llar del Llibre. 
PAES, Tècnica, El Pi i 
tam bé a l'Estrlpa m. Es 
compra fins el 6  de 
gener per funcions fins el 
2 1  de juny.

alt gràcies a la «predisposició» 
dels músics que s'adapten a 
les circumstàncies, destaca 
Joana Soler. El baríton Enric 
Martínez-Castignani obre amb 
un programa «assequible i 
agradable per tothom» de ’lied ’ 
el 24 de gener amb el jove 
pianista Luis Grané, medalla 
Albéniz per la seva Iberia.

Ludwig i Stravinski
Completen el cicle el Ludwig 
Trio, La consagració de la pri
mavera (piano a quatre mans 
amb Miquel Villalba i Jordi 
Masó en el centenari de l'e s
trena d ’Stravinski), el Qvixote 
Quartet i un homenatge a 
Jordi Savall del pianista Diego 
Fernández Magdaleno (Premi 
nacional de Música 2010). 
Aquest va encarregar a 15 
autors peces inspirades en 
Savall pel seu 70è aniversari.

La temporada es completa 
els ja  coneguts cicles de Sim
fònica de l’OSV i òpera de 
l'AAOS, la trobada de corals 
infantils i els espectacles fam i
liars a LaSala i La Faràndula 
(La increïble història de Peter 
Pan i El món del Màgic d'Oz).

El concert de cobla de 
Sabadell, més Música porta 
la Cobla Simfònica Catalana 
del director Marcel Sabaté el 
30  de març al Principal, per 
primer cop en diumenge per 
mirar d 'atraure més públic i 
amb obres «més de compro
mís». segons Josep Vinaròs ■


