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ELS PASTORETS AIXEQUEN EL TELÓ ► TEATRE SANT VICENÇ

L’elenc del Teatre Sant Vicenç, fotografiat a l’escenari creuattenc

Un nou equip de directors joves 
pel Folch i Torres del Sant Vicenç
El veterà Vicenç Miró i Cesc Rocamora dirigeixen el nou vodevil
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«Una nit a casa seva... senyora», s’estrena per Nadal

C. C.

Doble cartell nadalenc al 
Sant Vicenç. D’una banda, per 
Nadal (dimecres, 22h) arriba 
el ja habitual vodevil per a fer 
pair els turrons amb humor 
i, de l'altra, per Sant Esteve 
(dijous, 17.30h) hi ha la tradi
cional estrena d'Els Pastorets.

La comèdia teatral és, 
enguany, Una n it a casa seva... 
senyora, uns divertits embolics 
de llit de Jean de Letraz que 
dirigeixen Vicenç Miró i Cesc 
Rocamora i que es podran 
veure també el 27 i 28 de 
desembre i el 3. 4 ,1 0 ,1 1 ,1 7  
i 18 de gener a les 22h.

L'estrena té molta histò
ria, ja  que Vicenç Miró és un 
veteraníssim del Teatre Sant 
Vicenç: porta 62 anys a l’en
tita t i aquest serà el número 
60 que intervé als Pastorets, i 
ho farà algun dia amb els néts. 
•Menys de nen Jesús, Satanàs.

Sant Josep, Lluquet i Rovelló... 
he fet tots els papers*, diu.

Ara s'ha posat a dirigir una 
comèdia després de 35 anys, 
més o menys, de fer-ho per 
última vegada. «És un vodevil 
per riure, molt planer i senzill, 
sense cap paraula malsonant», 
avança. «Un embolic de pare
lles que la segona part passa 
al llit», afegeix.

El protagonitzen Espe
rança Vega, Anna Rocamora, 
Emiliano Mercado, Francesc 
Assens, Elisenda Gutés, Toni 
Mas i Sandra Marín.

Directors molt joves
Pel que fa la clàssic de Folch 
i Torres, que aquest any mobi
litza un increïble elenc de 160 
persones dividides en dos 
torns, la gran novetat és que 
la direcció recau en els joves 
del taller de teatre.

Amb Joan Olivella al front 
d ’un equip format per Alba

López (pastors), Magda Palau 
(àngels) i Llorenç Costa i 
Anna Morcilo (dimonis), el nou 
muntatge presenta vestuaris 
i escenografia nous junt amb 
una cançó de les fúries refeta 
de nou, «a partir de l’antiga*.

explica Olivella, que destaca 
entre les grans apostes «una 
font dels laterals que ha por
tat molt feina de muntar».

S’estrenen en els papers 
Satanàs, Lluquet i els Lluci- 
fers, per exemple. -Estem

molt contents, hi ha molt caliu 
perquè tot l'equip ja ens conei
xem d'altres obres que hem 
fet», apunta Olivella, que va 
escriure la versió d'£/s 3 por
guéis i abans ja va dirigir La 
festa.

L'obra de Folch i Torres 
estarà en cartell a l'escenari 
de la Creu Alta (Montllor Pujal, 
103) el 26, 28 i 29 de desem
bre i 1, 4. 5, 6, 12, 19 i 26 
de gener. La funció comença a 
les 17.30h (mitja hora abans 
que La Faràndula) i, atenció, 
perquè el dia 29 hi ha també 
funció al matí i el 5 només al 
matí (11.30h) ■
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La Cobla Jovenívola de Sabadell, dirigida per Joan Lluís Moraleda

Gran tarda de cobla

Sabadell Sardanista va tor
nar a obsequiar el públic de 
Sabadell amb una vetllada 
d 'a lt nivell al voltant de la 
música per cobla. Diumenge, 
en el seu tradicional Concert 
de Sant Esteve, la Jovenívola 
de Sabadell i el Grup Montgrí 
Dansa van unir música i movi
ment per a una proposta dife
rent, suggerent i d'excel·lent 
factura amb la història d'amor 
de Les goges del Montgrí (de 
Sebastià Vilanou, amb música 
de Joan Lluís Moraleda) i el 
recital de la cobla, a més del 
rapsode Valentí Maymó ■
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Primera part amb el Grup Montgrí Dansa


