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El bisbe i 
l’ambaixador, 
demà als 
Pastorets del 
Sant Vicenç

C. C.

La nova versió d'E/s Pasto
rets del Teatre Sant Vicenç es 
va estrenar amb força per Sant 
Esteve amb la nova direcció 
del grup més jove que se n'ha 
fet càrrec.

El nou alè al clàssic de Folch 
i Torres, amb canvis escènics 
i l'entrada de nous actors a 
papers principals, fa molt reco
manable la visita a aquesta 
producció que reuneix més 
de 160 intèrprets de totes les 
edats, dividits en dos reparti
ments.

Les funcions continuaran 
la tarda d'aquest dissabte 
(17.30h) i excepcionalment 
diumenge al matí (11.30h) 
per no coincidir amb la Caval
cada de Reis de la tarda. Per 
això hi haurà una intervenció 
especial de l ’Ambaixador Reial 
a Sabadell sobre l'escenari 
creualtenc en la funció de diu
menge. A més. entre el públic 
hi haurà el Bisbe de Terrassa, 
Josep Àngel Saiz Meneses.

L'obra es torna a represen
tar el dia de Reis. 6, a la tarda, 
i els següents tres diumenges 
(12, 19 i 26), amb direcció 
encapçalada per Joan Olivella.

El vodevil, només dissabte
D’altra banda, el vodevil estre
nat la nit de Nadal, Una nit a 
casa seva... senyora, continua 
en cartell però es va suprimir 
la funció de divendres i ara es 
veu només en dissabte a la nit 
aquest mes de gener (22h).

Dirigeixen aquest divertit 
text de Jean de Letraz el veterà 
Vicenç Miró -am b 62 anys a 
l'en tita t creualtenca i 60 par
ticipant a Els Pastorets- i Cesc 
Rocamora ■
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Panoràmica del nou muntatge d’«Els Pastorets» que dirigeix un nou equip de joves d’entre 18 i 25 anys
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Diverses escenes del clàssic de Folch i Torres al teatre de la Creu Alta, on es representarà fins el 26 de gener

Moments relaxats entre bastidors, on els àngels fan broma amb els dimonis o el poble es prepara per sortir

Presenten la nova web de 
Sabadell Teatre Associació
En el futur es podrien reservar entrades

c. c.

Un pas més en la recent 
creació de la Sabadell Teatre 
Associació (STA), que suma 
esforços dels cinc principals 
teatres de la ciutat (Faràndula, 
Sant Vicenç, La Bàscula, Ciervo 
i Sol), ha estat la creació d ’una 
web conjunta.

A aquesta pàgina (www.sta. 
cat) hi ha els cartells de les 
cinc obres en curs a cada un 
dels teatres -o  els que s'han 
fet recentment- i, clicant a

sobre, s'accedeix directament 
a les webs respectives.

«És una web que serveix 
d'enllaç a la resta de webs, i 
en futur treballarem perquè 
també s'hi puguin fer reserves 
d'entrades», ha explicat Manel 
Camps, president del Centre 
Sant Vicenç.

De moment, cada entitat fa 
servir els seus propis siste
mes de venda en línia.

La web és una creació del 
sabadellenc Taller de Marke
ting junt amb Josep Ubia ■

E B A R N O IA

Representants dels cinc teatres associats, en la presentació a la Joventut de La Faràndula


