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LLUÍS FRANCO

Un moment de la versió d’ «El món del Màgic d’Oz» que es va veure el gener de 2012, ara renovada i amb una estrena musical

«El món del Màgic d’Oz» clou 
la temporada a La Faràndula
Dirigit per Quim Carné, el musical es veurà tres caps de setmana

REDACCIÓ

Des d 'aquest d issabte i fins 
l’ l  de juny, l ’espectacular El 
món del Màgic d'Oz reviu de la 
mà de La Joventut de La Faràn
dula amb una nova posada en 
escena, decorats de recent fac
tura i cançons en directe amb 
un al·licient especial: s 'es tre 
na un nou tema que interpreta 
la Bruixa de l'Oest.

Quim Carné dirigeix, 14  anys 
després de l'estrena, el cone
gut muntatge al teatre muni
cipal, amb l’ajuda de Dolors 
Castellví. En aquesta ocasió el 
personatge de Dorothy l ’assu
meix Alba Grau enlloc d'Alba 
Valero, que l'ha protagonitzat 
abans. Valero es fa càrrec de 
la direcció musical amb l'avan
tatge de conèixer m olt bé to ts 
e ls personatges.

El món del Màgic d'Oz és un 
dels grans èxits de la història 
de l'e lenc local. L'adaptació 
del clàssic de L.F. Baum comp
ta amb la música indispensa
ble de Joan Bta. Torrella i core
ografies de Montse Argemí, de 
l ’escola de dansa Bots.

A més de la incorporació 
d'Alba Grau, e ls protagonistes 
són Xavi Clapés com a Espan
taocells, Miquel Roselló com a

Home de llauna, Marc Granado 
com a Lleó i Jèssica Martín 
com a pèrfida Bruixa.

La dinàmica, llum inosa i 
efectiva posada en escena es 
podrà gaudir en sis funcions 
durant tres caps de setmana, 
sempre a les 18 hores. Les 
entrades es poden adquirir 
a la taquilla del Teatre 
Principal, per internet (www. 
joventutdelafarandula.cat) ■

Les cançons 
de Lluís 
Llach reviuen 
a l’Àgora

REDACCIÓ

Partint de la idea que 
les lletres de les cançons 
de Lluís Llach ja  són 
«poemes per sí soles», 
l’actor Joan Berlanga i el 
músic Albert Flores els 
dónen una nova vida des 
d ’una altra perspectiva, a 
l'espectacle Llach.

Arriba aquest dissabte 
a l’espai Àgora de Sant 
Oleguer (Sol i Padrís, 
93 ; 21h.), a 10 euros
l'entrada (amb consumi
ció). Els dos intèrprets 
«Interactuen per recitar 
les cançons de Lluís 
Llach amb un ritme pau
sat i intim ista», en diu la 
presentació d 'aquesta 
proposta pensada per a 
«espais alternatius».

Joan Berlanga Escolar 
ha form at part de diver
ses companyies i mun
tatges teatra ls treballant 
amb directors com Txell 
Roda, Dolors Vilarasau, 
Oriol Broggi, Guillermo 
Ayesa. Jaume Mallofré o 
Empar López. Per la seva 
banda, Albert Rores és 
primer viola de l'Orques
tra Simfònica Sant Cugat, 
i membre de l'Orquestra 
Càmera Musicae i l'Or
questra de les Terres 
de Lleida. Combina els 
concerts amb la tasca 
docent i viu a Sabadell ■

Festival Lluvia 
de Estrellas en 
el Centre Cívic 
de Ca n’Oriac

Joventu! de

X.R.

La Asociación MAPA (Músics 
i A rtistes Professionals i Ama
teurs), convoca este domingo, 
a partir de las 5 de la tarde, 
una nueva edición de su fes
tival Lluvia de Estrellas (Can
didatos a La Voz), que tendrá 
lugar en el Centre Cívic de Ca 
n'Oriac (Calle Arousa s /n ),.

El certamen contará con la 
participación de: Marta Rue
da. Isma, María Moreno. Anna, 
Carlos Vílchez, David Pérez, 
Estela, Rubí, Noelia, Patricia 
Delgado, Valeria, Carla, Laura, 
Patricia Roldán, Núria, Saúl y 
Ángeles. Los asistentes que 
colaboren en la gala compran
do un ticket participarán en el 
sorteo de una panera ■

la Farándula

EL M O N  DEL 
M À G I C  D ' O Z
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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

IMUSIC
Direcció: Oriol Alguersuari
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