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ESPECTACLES
ELS PASTORETS AIXEQUEN EL TELO ► JOVENTUT DE LA FARÀNDULA

Espectacular estrena del clàssic
Més de 750 espectadors van assistir diumenge al teatre municipal

C. C.

Ha estat una arrencada 
immillorable per a Els Pastorets 
de la Joventut de La Faràndula, 
ja que. a més de la grata res
posta del públic per a un dia 
atípic d ’estrena -m é s  de 750  
espectadors, diumenge pas
s a t-  el nou muntatge del clàs
sic nadalenc de Folch i Torres 
ha causat sensació amb les 
novetats d'enguany i ja  roda 
de forma admirable.

«És una empenta m olt forta 
per nosaltres el primer d ia-, 
reconeixia Salvador Reig, pre
sident de l'e n tita t i co-director 
de la producció amb Maria Pla. 
«No és normal que un 22 de 
desembre vingui tanta gent», 
afegeix Reig, exultant per les 
emocions que envaeixen la 
companyia amb aquesta cita 
col·lectiva.

Pel que fa al vessant artís
tic . «tot ha anat perfecte, la 
posada en escena ha quedat 
molt xula i també el vestuari 
i els nous moviments dels 
pastors». Marc Granado i Pol 
Berch ja  són el Lluquet i Rove
lló titu lars, amb els efectius 
Miquel Rosselló (Satanàs), 
Albert M imó (Llucifer) o Arnau 
Solsona (Jeremies).

Les properes funcions són 
26  i 29  de desembre i 1, 4, 
6, 11 i 12 de gener, a les 
18h. Una nova web i la imatge 
corporativa acabada d 'estre 
nar reforcen aquesta aposta 
fam iliar de gran form at que 
diumenge emocionava davant 
i darrere el te ló. Les entrades 
es venen a la taquilla del Tea
tre Principal, a El Corte Inglés 
i per internet. [Fe d'errates: a 
la prèvia dels Pastorets de La 
Faràndula publicada en l’edició 
de dissabte passat de D.S. es 
van incloure per error fotogra
fies del Teatre Sant Vicenç] ■
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Amb Marc Granado i Pol Berch ja com a Uuquet i Rovelló titulars, el muntatge es veurà fins el 12 de gener amb vuit funcions

□  gran Satanàs de Miquel Rosselló amb els dimonis i l'espera al vestuari del nombrós elenc de La Faràndula FOTOS: LLU fS  FRANCO

Concert de Sant Esteve 
de l’Orfeó a La Puríssima

c. c.

L’Orfeó de Sabadell canvia 
l ’escenari habitual del Principal 
per l’església de la Puríssima 
pel seu tradicional Concert de 
Sant Esteve, aquest dijous a 
les l l.S O h  amb les tres sec
cions de cantaires i col·lecta 
d ’a lim ents no peribles.

Serà, a més, el penúltim  con
cert de Llorenç Castelló, que 
deixarà la direcció de l ’Orfeó el 
gener, després de vu it anys al 
front, coincidint amb l’ inici del 
110è aniversari de l ’entita t.

Una cita que «ens demana 
un esperit de jo ia  i de festa 
que, de ben segur, omplirà de 
significat to t el treball que ha

de venir», assenyala la presi
denta. Maria Rosa Fernández 
Sanz.

De moment, el programa 
de dijous és ple d 'a l·lic ients. 
L'Orfeó oferiran fragments 
d'El Passebre de Pau Casals, 
amb Jep Barceló de rapsode, 
i Zadok the Priest (Coronation 
Anthems, #1) de Hàndel. La 
Secció Nois i Noies inclouran 
al seu ’pupurri’ nadalenc El 
swing de la pau, de Rosa M. 
Vidal, i la coral Efebus All I 
want for Christmas is you de 
Mariah Carey, entre d 'a ltres ■
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Els petits de l’Orfeó, en una imatge de l’estiu passat E 8A R N 0LA


