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Visita guiada a La Faràndula amb entitats que fan «Pastorets» al Vallès, dissabte Una de les 8  funcions que ha acollit el teatre sabadellenc fins diumenge

La Faràndula acomiada els Pastorets 
amb més de 5.400 espectadors
Dissabte es va fer una visita guiada a entitats teatrals del Vallès

C. C.

Encara queden les dues 
funcions de la versió infantil’ 
a La Sala Miguel Hernández 
(25 i 26 de gener) però amb 
l'última funció d'Els Pastorets, 
diumenge passat a La Faràn
dula, es va acomiadar una 
exitosa temporada amb un 
satisfactori balanç de més de 
5.400 espectadors en vuit fun
cions.

La mitja de prop de 700 
assistents per funció deixa 
«molt contents» els de la 
Joventut de La Faràndula. 
«No podem demanar més, és 
molt difícil augmentar aquesta 
xifra», ha comentat Salvador 
Reig, president de l'entitat i 
co-director del muntatge de 
l’obra de Folch i Torres amb 
Maria Pla.

La producció, que pot pre
sumir de ser una de les més

espectaculars i emblemàti
ques del Vallès i Catalunya, ha 
mobilitzat més d’un centenar 
d'actors i una vintena de tèc
nics.

Marc Granado i Pol Berch 
han estat els protagonistes 
com a Lluquet i Rovelló titulars 
des d'aquest any, al costat de 
Miquel Rosselló i Joan Bta. 
Torrella de Satanàs i Albert 
Mimó i Albert Grimau de Llu- 
cifer. Com a Jeremies s ’han

alternat Arnau Solsona i Lluís 
Saus.

Guanyadors dels cuplets
La temporada s’acomiada 
també amb els noms dels 
guanyadors del concurs de 
cuplets: Josep Maria Glosas i 
Aura Fernández.

El bon número de cuplets 
enviats, junt amb les visites 
de públic d'altres poblacions, 
són un símptoma de l'interès

que desperten els Pastorets 
farandulers.

L'entitat va fer un pas més 
per establir ponts, dissabte 
passat, en convidar cinc enti
tats que programen l'obra 
de Folch i Torres al Vallès. 
Amb l'absència a última hora 
dels de Terrassa, Salva Peig 
i altres membres de l'entitat 
van fer una visita guiada a les 
instal·lacions abans de veure 
la funció.

Peig fa un «balanç molt posi
tiu» de la visita, que es tracta, 
«més que res, de conèixe'ns», 
i que la intenció és «fer-ho 
expansiu» amb més ponts de 
contacte amb altres ciutats 
catalanes.

Ara la Joventut de La Faràn
dula ja es prepara per La 
increïble història de Peter Pan 
pel març ■

Concert de la 
soprano Sílvia 
Casamayor a 
l’Espai Cultura

REDACCIÓ

Aquest dimecres, dia 15, 
Joventuts Musicals presenta 
el primer «Dimecres Musical» 
de l'any a l ’Auditori 1 de l'Es
pai Cultura Fundació Sabadell 
1859 (21h).

El concert està protagonitzat 
per la soprano Sílvia Casa
mayor amb Ester Umbert al 
violoncel i Emili Tost al piano. 
Amb el títol d'Un passeig per 
paisatges catalans, els intèr
prets proposen un petit viatge 
per la història de la música 
catalana i els records d'aquell 
temps, en el qual les històries 
eren explicades amb cançons 
per ser recordades de genera
ció en generació.

La primera part del concert 
la dedicaran a compositors del 
segle XX com Montsalvatge, 
Toldrà o Morera i a la segona 
part interpretaran cançons 
populars catalanes ■

CRITICA DE MUSICA ► AFRICANA
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Un momento del concierto de la cantante de Sabadell, el pasado sábado

Nakany Kan té, voz cargada de futuro
Nakany Kanté

Jamboree Jazz Club (Barcelona), 
sábado, 11 /1/14.

CARLES GASCON

Ha habido propuestas 
africanas o de raíz en 
Barcelona que se han 

lanzado con una explosión de 
talento e ideas para luego, con 
bajas y dificultades para afian
zarse, han perdido fuelle. Hay

un puñado de hallazgos des
aprovechados cuyo problema 
esencial era mantener una 
nutrida banda con un proyecto 
común que creciera de forma 
sólida y sin deserciones.

Todo lo contrario ha suce
dido con Nakany Kanté. joven 
cantante y compositora de 
Sabadell nacida en Guinea 
Conakry que, tras su paso 
por el Diversons y rodar su

proyecto en salas, sin prisa 
pero sin pausa, no ha hecho 
más que madurar y desmos
trar que su voz está cargada 
de futuro.

La presentación de su disco, 
Saramaya, llenó hasta arriba 
el Jamboree de la Plaça Reial 
en la primera cita del ciclo 
AfroJamboree que traerá un 
sábado al mes propuestas afri
canas nacidas en Barcelona,

de la mano de Slow Walk 
Music (ello que ha editado 
Saramaya) y promotores muy 
avezados en estos terrenos 
como Javi Zarco (¿se acuerdan 
del pionero Club Mestizo?).

Con este gran ambiente, 
Kanté desgranó un repertorio 
rico en voces y ritmos, secun
dada por músicos de origen 
diverso, e invitados de lujo 
como el "Buena Vista Social 
Club’ Jimi Jenks.

La cantante nos habla de 
«trabajo para salir adelante» 
(Bara, con un ritmo dundumbá 
para las fiestas con luna llena 
pero «con cosas mías»), del 
amor del ausente o por su 
madre, de la emigración... y de 
Potikoro, o sea, los «lata vieja», 
eso que «roban pero que no lo 
necesitan», soltó con carácter.

El maliense Kalildaf Sangaré 
y el burkinés Drissa Diarra son 
parte esencial de esta banda 
que une tradición y afropop, 
pero las filas senegalesas pro
piciaron un inevitable ‘baile 
mbalax’ . El rumano-alemán 
Mark Lupesku aportó su deli
cada kora, entre otras colabo
raciones de una velada que 
mostró a una inspirada y pro
metedora Nakany Kanté ■


