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«Iaia!!!», el comiat 
teatral de Montserrat 
Carulla al Principal
Diumenge, dirigida per Roger Peña

c. c.

L’àvia perepunyetes que boi
coteja la vida sentimental del 
seu nét és un paper fet a mida 
per una veterana i estimada 
actriu, Montserrat Carulla, í 
que a ella li serveix per a ofi
ciar el seu comiat dels escena
ris teatrals.

No vol dir que privi per sem
pre més als catalans del seu 
talent d'actriu, ja que ais seus 
83 anys continuarà amb alguns 
papers a altres mitjans, però 
de moment aquesta Iaia!!!, que 
ha escrit i dirigeix Roger Peña 
-e l seu fill-, resulta una garan

tia de bon teatre amb una forta 
càrrega emocions.

Carulla hi comparteix escena, 
a més, amb Aleix Peña, el seu 
nét, i Vicky Luengo. Després 
de l ’estrena al Romea a finals 
de l'any passat, el muntatge 
viu una agraïda gira que és una 
forma d’agrair a Montserrat 
Carulla els seus anys de dedi
cació a la interpretació i una 
oportunitat de veure-la brillar 
en una peça que vol ser també 
«un homenatge a la gent sen
zilla, a la recerca dels senti
ments autèntics, a les ganes 
de viure, als cors protectors i 
a la sinceritat com a manera
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Montserrat Carulla i el seu nét Aleix Pena, a «Iaia!!!»

d ’entendre la vida».
A /a/a///, un espectacle doble

ment familiar amb escenogra
fia de Carles Pujol, es respiren 
paral·lelament qüestions de 
fons com l'atur, els desnona- 
ments, la soledat dels vells, 
les diferències socials, la rela
ció entre generacions i la gelo
sia de dues dones que volen

retenir el mateix home, cadas
cuna per les seves raons.

A Sabadell està progra
mada aquest diumenge, a les 
18 hores, al Teatre Principal. 
Serà, també el comiat de la 
temporada teatral municipal 
per adults, després d ’haver 
portat recentment Barcelona i 
Un aire de família ■

Estrena del musical 
«Working» al Sant Vicenç
Hi ha 10 funcions els caps de setmana

c. c.

Després de formar part del 
repartiment d'aquell recordat 
Working al Teatre del Sol, a 
Oriol Alguersuari li feia molta 
«il·lusió» muntar un musical al 
Teatre Sant Vicenç i s ’ha posat 
al front d'una nova versió 
d'aquest cèlebre títol de Step- 
hen Schwartz i Nina Faso.

Amb una vintena llarga d ’in
tèrprets i una dinàmica combi
nació de textos i números musi

cals coreografiats. Working 
presenta diferents categories 
socials (des d ’un metal·lúrgic, 
fins a un alt executiu, passant 
per l’encarregat d'un aparca
ment, una mestra d'escola o 
un bomber, per exemple), que 
conviden a la reflexió des de la 
seva humil existència, fent que 
molts s'hi puguin identificar.

L’estrena del Working creual- 
tenc és aquest dissabte (22h) 
i continuarà demà (18h) i qua
tre caps de setmana més ■
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Antonio Díaz 
i Samfaina de 
Colors actuen 
a Igualada

El mag Antonio Díaz

C. C.

Un assaig de «Working», musical amb 40 anys d’èxit

El mag de Badia del Vallès 
Antonio Díaz i els sabadellencs 
Samfaina de Colors i Rah-mon 
Roma són alguns dels parti
cipants a la 25a edició de la 
Mostra de Teatre Infantil i Juve
nil d'Igualada, que va arrencar 
dijous amb un total de 49 com
panyies programades.

Díaz, artífex de La asom
brosa historia de Mr. Snow i el 
popular «El Mago Pop» a Dis- 
covery Max -reprendrà el pro
grama el 9 de maig-, presenta 
aquest dissabte a la nit a la 
Mostra La gran ilusión (Teatre 
Municipal l'Ateneu, 23h).

Samfaina de Colors, amb 
25 anys de trajectòria, fa dues 
sessions dissabte al matí al 
teatre Cercle Mercantil amb el 
seu Cabaret Patufet, un espec
tacle de música, cançó, con
tes, poesia i endevinalles per 
als més menuts. I Rah-mon 
Roma celebra 30 anys d’ofici 
amb Ràdio Europa ■
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ABRIL dies: 26 i 27 
MAIG dies:
3,4,10,11,17,18,24 i 25

dissabtes a les 
10 del vespre 
diumenges a les 
6 de la tarda
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Direcció: Oriol Alguersuari

TfflTRf
Sant Vicenç

www. teat recpsv. com 
Tel. 93 717 94 01
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Associació d’Amics 
de l’Òpera de Sabadell

òperacata lunya
X X V Ié  CICLE d 'Ò P E R A  -

TEATRE LA FARÀNDULA
Abril 2014. >0 a les 21.00h - Maig 2014. 2 ales21.00h i 4 a les 18.00h

La bohème Giacomo
Puccini

Mimi M a ite  A lbe ro la  /  M o n tse rra t M a rtí 
Rodolfo M igue l B o rra llo  /  Francesco P10 Galasso 

viusetta N úria  V ilà . r Kw ello Carles Daza. Sch.mn turd Jorge Te llo  
Collim* Juan Carlos Esteve. Benoi! i Mcmdoro Xavier A gu ila r

nior oicniv -ín  Rubén G im eno  - Pto. cor D an ie l Gil de  Tejada 
Dior. «Cf’n.i. Carles O rtiz  - e< cnoçra? Jord i G a lo bd ft

U ium inaco- Nani Valls -  Vestonri AAOS 
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'  1 i u  i ,  v  Assoc. d'Amics de l ’Òpera de Sabadell -  Presidenta i directora artística. Mirna Lacambra

Venda de localitats:
Amics de l’Òpera de Sabadell - Tel. 93 725 67 Í4 /  93 726 46 17 - Taquilles del Teatre Principal de Sabadell 

Per internet https://ww\v.koobin.com/sabadell
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