
4 6  Diari de Sabadell E S P E C T A C L E S Dissabte, 12 de ju lio l del 2014

Un musical de Zitzània amb actors 
locals serà l’espectacle de la Diada
«Onze Nou Catorze» es produeix amb la Sabadell Teatre Associació (STA)

Creat per Pere Planella i Roger Cónsul, de la com
panyia Zitzània Teatre, el musical Onze Nou Catorze 
(1714) serà l ’espectacle que OfemSò oferirà per 
la Diada. El repartiment secundari i la figuració és 
del Sant Vicenç, La Faràndula, El Ciervo, La Bàs
cula i el Teatre del Sol.

LLUlS FRANCO

Representants d’OfemSò i l’Ajuntament, en la presentació

C. CASCÓN

S'havia anunciat inicialm ent 
una nova òpera catalana amb 
text de Jordi Voltas però va 
resultar un projecte massa 
-ambiciós», reconeix OfemSò. 
i el m icromecenatge no es va 

v poder completar.
Finalment, l ’agrupació orga

nitzadora de l'espectacle de la 
Diada Nacional de Catalunya 
-que  integren Òmnium, Orfeó 
de Sabadell, Esbart Sabadell 
Dansaire, M irant al Cel i 
Sabadell Sardanista- ha apos
ta t per un musical per a la nit 
de dissabte, 13 de setembre 
al Teatre La Faràndula.

Hi participen m és de 40  
*  actors, la música és de Toni 

Xuclà i explica e ls fe ts  del

1714  a partir de l'experiència 
de FOtger, un adolescent de 14 
anys que viatjarà en el temps 
a les últim es hores del setge 
de Barcelona. L’ interpreta l’ac
to r sabadellenc Marc Balaguer 
(Polseres vermelles i Herois), 
sorgit del Sant Vicenç.

Muntatge en gira
La producció es fa entre Zitzà
nia -que  ja  ha rodat aquesta 
muntatge per altres c iu ta ts - i 
la nova Sabadell Teatre Asso
ciació (STA), que aporta actors 
per als personatges secun
daris í la figuració, provinents 
dels teatres Sant Vicenç, La 
Faràndula, El Ciervo, La Bàs
cula i el Teatre del Sol.

«Pel tipus d ’obra que és, els 
secundaris són molt impor

tants», destaca Jaume Pont, 
que encapçala la direcció del 
grup sabadellenc ju n t amb 
Esther Mas, Cristina Barbero 
i Amàlia Lorente, del Centre 
Sant Vicenç, sempre sota les 
indicacions dels directors de 
Zitzània. Pont diu que el musi
cal dóna «molta importància 
als barcelonins, el poble que 
va defensar el setge; es diu 
que fins i to t l'escenografia 
són aquests ciutadans».

En gira des d ’abril i amb data 
pel Festival Grec, Onze Nou 
Catorze viatjarà a Sant Cugat 
l'endem à de Sabadell.

Zitzània vol difondre la h istò
ria de Catalunya m itjançant el 
teatre, tasca que va començar 
amb l'obra Trlfulkes de la Kata 
lana Tribu al Teatre Nacional de 
Catalunya. Amb aquest musi 
cal, Pere Planella (dramatúrgia 
i direcció) i Roger Cónsul (dra
matúrgia i adjunt de direcció)

es valen d 'actors i actrius de 
cada localitat on van.

Des de l'STA es considera 
que l'experiència és -m olt 
enriquidora», i més tenint 
en compte que «és el primer 
espectacle conjunt a través de 
la STA». permetrà actuar a La 
Faràndula a membres d ’altres 
companyies am ateurs i treba
llaran al costat d ’una compa
nyia professional, resumeix 
Jaume Pont.

Manuel Torrell, d'OfemSò, 
destaca que l'espectacle  de 
la Diada ha «abraçat to tes les 
a rts  escèniques». L'any pas
sat, com es recordarà, es va

Marc Balaguer 
intepreta l ’Otger, 
que viatja en el 

temps fins el 1714

produir una pel·lícula.
El regidorde Cultura, Joaquim 

Carné, deia dijous passat que 
era «un plaer representat 
l'Ajuntament» en aquest pro
jecte  que posa de relleu -la 
importància de la xarxa d 'en ti
ta ts  de Sabadell». També des
taca la «capacitat d ’adaptar-se 
als nous temps» i l'«encert» 
que és apostar per un musical, 
gènere que »té una gran aco
llida». Les entrades ja  són a la 
venda a 10 euros ■

Programació musical juliol i agost 2014
lAssociacio i  uílural

XV7 FESTIVAL DE 
MÚSICA CLÀSSICA

Castell Santa Florentina
Canet de Mar
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19.07 GALA DE DUOS
MARIBEL ORTEGA i SARA BLANCH (sopranos), LEÓN DE LA GUARDIA (tenor), CÉSAR SAN MARTIN (baríton) 
& RICARDO ESTRADA (piano)
Aties d'òpera I sarsuela.

Recital de plano de TOM OAKIYOSHIDA (Finalista del Concurs Internacional de piano Marfa Canals 2013)
J. S. BACH (Italian concerto), I. ALBÉNIZ (Iberia), F. LISZT (Rapsòdia hongaresa núm. 9) i 
M. MUSSORGSKY (Quadres d’una exposició).

02 08 NOVA ORQUESTRA DE CAMBRA GERMANS PLA (Presentació oficial de l'orquestra)
JOSEP MARIA SAURET (director). ANTON SERRA (flauta travessera), SARA TERZANO (arpa)
"Els germans Pla de Balaguer en temps de Mozart i de Haydn", J.HAYDN (Simfonia "El F ilòsof),
J. BAPTISTA PLA (Concert "Favorit* per a dos oboès I cordes). M. PLA (Concert per a flauta i cordes) i 
W. A. M OZART (Concert per a flauta, arpa i orquestra en do major KV 299).

SABINE GROFMEIER (clarinet) & CAMERATA ESPAÑA
H. PURCELL, J. S. BACH. A. PIAZZOLLA, M. DE FALLA 1J. TURINA.

RECITAL LÍRIC
MARTA LUKOS1UTE (mezzo-soprano), DANIEL SAYFULLIN (barlton-baix), ELIZAVETA MIRONOVA (piano) i 
SVETLANA TOVSTUKHA (cello)
Aries de W. A. MOZART. G. ROSSINI. G. PUCCINI, G. BIZET, G. VERDI, P. I. TXAIKOVSKI i C. SAINT-SAÉNS. 

QUARTET GERHARD & DANIEL BLANCH (piano)
L. V. BEETHOVEN (Quartet núm. 3 op. 18 en re menor), F. MENDELSSOHN (Quartet núm. 6 op. 80 en fa menor) i 
J. BRAHMS (Quintet amb piano en fa menor op. 34)

JOHANN STRAUSS CHAMBER ORCHESTRA - HORST SOHM (director)
Valsos, polques i marxes de J. STRAUSS ("El bell Danubi blau", "Vida d'artista", "Vals de l'Emperador” , etc )

GALA DE TENORS
JOSEP FADÓ, ALBERT DEPRIUS, AIRAM HERNÁNDEZ I RICARDO ESTRADA (plano)
Àries d'òpera, sarsuela, cançons italianes i espanyoles.

A m b  la c o l· la b o ra c io  de

LA VANGUARDIA
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