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El Sant Vicenç ret homenatge a 
Francesc Moragas i Josep Gutés
Tot un capítol en la història local del teatre

Moragas i Gutés van ser obsequiáis amb dimonis de pessebre

Des del 1948, que 
amb 15 anys va 
començar al Sant 
Vicenç, i fins el 2009 
que es va acomiadar 
amb un memorable 
Rei Lear al Teatre del 
Sol, Francesc Moragas 
ha estat una de les 
grans figures del teatre 
amateur a Sabadell.
Li ho han recordat a la 
Creu Alta.

JOSEP ACHE

Agafat per sorpresa, Fran
cesc Moragas va recordar els 
seus temps de fer Pastorets al 
Sant Vicenç, primer en el pa
per de Jeremies als de Folch 
i Torres i després en el de Sa
tanàs en L'Estel de Natzaret de 
Ramon Pàmies, que Mn. Josep 
de Plandolit va introduir en la 
cartellera nadalenca.

«El de L'Estel de Natzaret 
és un Satanàs més enraonat i 
filosòfic que el d'Els Pastorets 
de Folch i Torras.Discuteix més 
amb els àngels. Potser per 

' això em van donar al paper», 
considera Francesc Moragas.

Diumenge, n’hauria pogut 
parlar amb Josep Gutés, que 
porta 25 anys fent de Satanàs 
al Sant Vicenç i per aquest 
motiu també va ser homenat- 

~ ja t en acabar la funció.
Francesc Moragas va assis

tir al decliu que el Sant Vicenç 
va patir en la dècada dels 
1960, a l’extrem que es va 
disoldre la companyia. D'aquí 
que s ’ incorporés a Palestra, en 
la millor època de la compan
yia, i que després el cridessin 
del Teatre del Sol, on va arribar 
a fer 500 funcions en dotze 
muntatges, amb papers de re
gistres molt diversos. Des de 
tràgic amb Shakespeare a cò
mic amb El Ventall de Goldoni.

Però entremig també va viu
re una altra gran època al Sant 
Vicenç, fa una trentena d ’anys

amb Josep Pont de director, 
que hi va posar en escena El 
Diari d'Anna Franch o L'alosa 
d'Anouilh.

Amb molt d’agraïment
«A la placa d'aquest dimoni 
tan simpàtic que m’han donat 
(obra del pessebrista mataronf 
Marçal) hi diu: Per la fidelitat 
a l'entitat... Tampoc tant, però 
mai no m’he donat de baixa de 
soci, i me'ls estimo. Si és un 
mèrit...», objectava l'exemplar 
l ’actor, amb humiliat però amb 
visible agraïment ■

La veu de Rocío Angué omple el Jam Session
Angué té caràcter i una gran veu, potent i ben treballada. 

Divendres ho va demostrar al Jam Session, ple de públic, 
amb estandars de Bessie Smith o Billie Holiday. La música 
en viu hi tornarà aquest dimecres, amb la jam sesión.

Ll FRANCO

La Fura dels Baus omple LEstruch

La força escènica de La Fura dels Baus amb un irreverent 
i visceral versió d ’Història d'un soldat d'Stravinski va omplir 
L'Estruch, dissabte passat, a la represa de la temporada.

Gran gala de ballet 
ruso con «El lago 

de los cisnes»

El Tchaikovsky National 
Ballet de Rusia hizo las 
delicias de los amantes del 
ballet clásico en Sabadell, 
así como de un público 
amplio con bastantes niños, 
con el espectacular Lago de 
los cisnes que presentó el 
pasado viernes en La Farán
dula.

Virtuosismo y técnica con 
la tradición de la escuela de 
Ballet de San Petersburgo 
que encandiló a los nume
rosos espectadores bajo la 
dirección de Nikolai Marke- 
lov. La famosa historia del 
príncipe Sigfrido y la joven 
reina convertida en cisne por 
el malvado hechizero, Odette, 
contó con un brillante elenco 
que se pudo ver en la tempo
rada de Sabadell gracias a 
Promoconcert, en plena gira 
por España.
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