
6 Diari de Sabadell Dijous, 4 - Divendres, 5 de setembre del 2014

FESTA MAJOR
Marc Rius, Albert 

González, Óscar Castellví 
i Xavi Saiavert, del grup 
de teatre sabadellenc Al 

Galliner, són els pregoners 
de la Festa Major 

d’enguany

Foto: CARLES CASCÓN

Aquest divendres, a les 21 hores, a la Plaça 
de Sant Roc, un pregó poc convencional 
a càrrec dels quatre actors del grup de 
teatre sabadellenc Al Galliner, seguit d ’un 
espectacle de teatre musical a càrrec 
d ’alumnes de diverses entitats de la ciutat 
(Oliver Medley), donarà inici a una Festa Major 
que s ’allargarà fins dilluns amb un format 
molt semblant a l’any passat. Els grans 
concerts tornen a la Ronda Ponent: la Festa 
Flaixbac (divendres) i els grups Se Atormenta 
una Vecina (dissabte) i Txarango (diumenge). 
Però també hi haurà teatre, dansa, circ, 
cinema, exposicions i activitats familiars.
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Un pregó 
«diferent» per homenatjar el teatre
Els actors d’Al Galliner donen el tret de sortida divendres

CARLES CASCÓN

No llegiran cap 
text, com és ha
bitual al balcó de 
l’Ajuntament, a la 

Plaça de Sant Roc. El de diven
dres (21h.) serà un -pregó tea- 
tralitzat», gairebé «anti-pregó» 
-s'atreveixen a anunciar- on 
hi haurà projeccions en una 
pantalla davant la façana, es 
«trencaran les convencions»...

Esquivaran els tòpics d ’un 
inici de Festa Major?, els pre
guntem. «Sf que surten els tò
pics, però... bé, d ’una manera 
diferent», deixen anar amb ai

re de misteri i cara de murris. 
-Ens volem treure el protago- 
nisme», afegeixen els actors 
Marc Rius, Albert González, Ós
car Castellví i Xavi Saiavert. del 
grup de teatre Al Galliner, que 
acaba de complir 10 anys.

Teatre sabadellenc
El que sí que avancen és que 
el seu singular pregó vol ser 
«un homenatge al teatre sa
badellenc». Perquè Sabadell 
«és una ciutat que bull tea
tralment», destaca Marc Rius. 
-Una gran cantera: trobes 
molts actors sabadellencs per 
tot arreu», afegeix Albert Gon

zález. citant La Joventut de 
La Faràndula i el Centre Sant 
Vicenç. De fet, una de les fra- 
es que més senten en esce-

 m----
«Sabadell és una 

ciutat que bull 
teatralment, una 

gran cantera»

naris fora d'aquí és -aquest 
també és de Sabadell?!?».

Al Galliner en sap força

d’aquest moviment. Els qua
tre actors es van conèixer a 
La Joventut de La Faràndula i, 
de fet, el seu nom ve de les 
trobades al galliner del teatre, 
a dalt de tot, per -explicar-nos 
coses». Van participar al Taller 
de Teatre Infantil (TTI) i van fer 
de tècnics d'algunes obres.

Un any rodó
Fa deu anys s’estrenaven com 
a companyia amb Tres tristos 
traumes, muntatge que per 
cert recuperen aquest novem
bre al Teatre Principal, altre 
cop sota la direcció de Xavi Sa
iavert però amb petits canvis.

És un any rodó per Al Galli
ner. A més de l ’aniversari, que 
van celebrar amb una singular 
festa al bar de L’Estruch junt 
amb l’estrena d’un fals docu
mental (Una història perduda, 
realitzat per Arnau Espejo i A 
Contracorrent), han estat fi
nalistes del premi BBVA de 
Teatre amb la seva adaptació 
d'E/s justos, d’Albert Camus.

Pel que fa a la Festa Major, el 
curiós és que. d ’una manera o 
altra, hi han participat al llarg 
d'aquests 10 anys, incloent... 
la feina de posar i treure cadi
res (!) amb l’empresa Mite'ls.

La seva obra Tres tristos trau-
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Els actes d’inici
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DIJOUS
18.30 hores
PRESENTACIÓ I SORTEIG DE UAC- 
TUACIÓ CASTELLERA DE FESTA 
MAJOR
Auditori Biblioteca Vapor Badia.
19 hores
PRESENTACIÓ DE LES BARRAQUES 
AMB CERCAVILA, DANSA, SOPAR. 
PREGÓ I DJ 
Plaça del Gas

EL PROGRAMA
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DIVENDRES
10 hores
3a EDICIÓ. L’AEROCLUB BAR
CELONA SABADELL I LA FUNDACIÓ 
PARC AERONÀUTIC DE CATALUNYA. 
A L'ABAST DE TOTHOM
Aeroport de Sabadell.
17 hores
7è OBERT INTERNACIONAL CIUTAT 
DE SABADELL D’ESCACS 
Parc Central del Vallès, c. de 
Ramon Albó, 1.
18 hores
ZUMBA A LA FRESCA 
Piscines Municipals Joan Serra, 
rda. de Bellesguard, 13.
18 hores
13è CAMPIONAT DE PÀDEL DE 
FESTA MAJOR
Cercle Sabadellès 1856, ctra. de 
Bellaterra, km 5,1.
18 hores
11è OPEN D'ESQUAIX DE FESTA 
MAJOR
Club de Tennis Sabadell, c. de Prat 
de la Riba, 91.
18 hores
3r TORNEIG DE MENORS DE PÀDEL 
DE FESTA MAJOR
Can Berardo Esportiu, av. de la 
Pau, 52.
18 hores
14è CAMPIONAT DE TENNIS DE 
FESTA MAJOR
Cercle Sabadellès 1856, ctra. de 
Bellaterra, km 5,1.
19 hores
48è CAMPIONAT DE SABADELL DE 
TENNIS DE TAULA 
Sala de Tennis de Taula de Cal Bal- 
sach. c. de Maria de Bell-lloc, 35.
19 hores
DESPERTAR DE FESTA MAJOR:

El Ball del Rodet

CONCURS DE VOLTES DEL RODET 
PI. de Sant Roc.
19.30 hores 
BALL DEL RODET 
PI. de Sant Roc.
19.30 hores
DESPERTAR DE FESTA MAJOR: CERCA
VILA DE GEGANTS I CAPGROSSOS 
PI. de Sant Roc.
20.15 hores
DESPERTAR DE FESTA MAJOR: PILARS 
D’INICI DE FESTA MAJOR 
PI. de Sant Roc.
20.30 hores
DESPERTAR DE FESTA MAJOR: CERCA
VILA DE DIABLES 
PI. de Sant Roc.
21 hores
PREGÓ A CÀRREC DE LA COMPANYIA 
DE TEATRE alGALLINER 
PI. de Sant Roc.
21 hores
CAMPIONAT DE BILLAR POOL-51 DE 
FESTA MAJOR
Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias. 
114.
21.15 hores
ESPECTACLE INAUGURAL: OLIVER
MEDLEY
PI. de Sant Roc.
21.30 hores
CAMPIONAT DE BILLAR POOL-51 DE 
FESTA MAJOR
Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias. 
114.
21.30 hores

LA TARTANA. CIA. CÍCLICUS 
PI. de Sant Jaume.
22 hores
INICI DELS CONCERTS DE LES 
BARRAQUES DE FESTA MAJOR AMB 
ELS GUANYADORS DEL CONCURS 
CEBATRONS: NIETS NIUTS, INSI- 
DERS. GOLPE DE REMO I RASKA 
Pàrking del Vapor Turull (carrers 
Creueta i Sant Josep).
22 hores
POLÍTICAMENT INCORRECTE. TEA
TRE
SCR El Ciervo, c. de Viladomat,
26 .
22 hores
BALLADA DE SWING AL CARRER 
PI. del Gas.
22 hores
SARDANES AMB LA COBLA DE 
SABADELL
PI. de l'Alcalde Marcet.
22.30  hores
LA TARTANA. CIA. CÍCLICUS 
PI. de Sant Roc.
22.30 hores
TELONERS VAPARIR TOUR 2014: 

TRIBAL BROTHERS 
Rda. de Ponent.
22.30 hores 
CONCERT DE LEIDEN
Pati del Casal Pere Quart (Rambla, 
69).
23 hores
QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT 
DE FERRERIES 
PI. de Sant Roc.
23.30 hores
CONCERT DEL SASTRE DE CLARK 
Pati del Casal Pere Quart (Rambla. 
69).
23.30 hores
ELVIS TRIBUTE amb
Al Sánchez & the speedway rurv 
ners
PI. del Mercat.
24 hores
VAPARIR TOUR 2014 - RÀDIO 
FLAIXBAC
Rda. de Ponent.
00.30  hores
CONCERT DEL GRUP ARITMÈTICA 
Pati del Casal Pere Quart

«Oliver Medley», un espectacle 
inaugural amb alumnes 
d’escoles de la ciutat

Just després del pregó d’Al 
Galliner, l'espectacle 
Inaugural d'aquesta Festa 
Major està protagonitzat 
per alumnes d'escoles de 
música i dansa de la ciutat 
(Bots, CEME. Escola 
Municipal de Música, El 
Gimnàs. Centre Sant Vicenç, 
Joventut de La Faràndula i 
Escola Sifasol), que van ser

mes es va programar fa una 
dècada al pati del Museu d ’Art 
per la Festa Major. Hi han por
ta t més muntatges, com per 
exemple l'any passat mateix, 
en forma de visita teatralitzada

escollits a través d’un 
càsting obert.
Una proposta de teatre  
musical que han dirigit els 
sabadellencs Carles de la 
Rosa. Francesc Membrives i 
Montse Argemí i que, am b  
el títol O/íver Medley, 
omplirà la Plaça de Sant 
Roc d'una multitudinària 
mostra de teatre musical.

al Museu, Es ven piano.
També han actuat amb èxit de 

públic al teatre de L’Estruch, la 
Fàbrica de Creació de les Arts 
en Viu municipal, on van por
tar, entre d’altres, La ràbia que

em fas, de Juli Disla. Com a no
vetat, aquest estiu han coordi
nat el primer cicle de lectures 
dramatitzades («Capvespres 
de Dramatúrgia») al Museu del 
Gas, amb textos presentats 
al Torneig de Dramatúrgia del 
festival Temporada Alta. Les 
sessions, que han tingut un 
sorprenent èxit de públic al 
Mirador, les han protagonitzat 
parelles d’actors sabadellencs 
junt amb noms coneguts de 
l'escena catalana, com Jordi 
Banacolocha, Andrea Montero 
o el periodista radiofònic Jordi 
Basté (RAC1).

La seva relació amb L'Estruch 
els va portar a impartir-hi a prin
cipis d'estiu un taller de teatre 
al voltant de la figura de Sha
kespeare amb motiu del 450è 
aniversari del seu naixement.

El 4 de novembre el públic 
de la ciutat tindrà ocasió de 
retrobar-se amb els quatre ac
tors -que es prodiguen per la

seva banda amb altres projec
tes teatrals- amb aquells Tres 
tristos traumes que convertien 
l ’espectador en psiquiatra: tres 
socis d'una empresa visiten en 
tres dies diferents el mateix 
psiquiatra, i aquests tres mo
nòlegs entrellaçats teixeixen la 
trama. «Quan la vam estrenar 
dèiem que, si la companyia ar
ribava a durar 10 anys, l'haví
em de tornar a fer», recorden 
els d'Al Galliner.

«Falta teatre»
De moment, aquest divendres 
ens recordaran l'efervescèn
cia teatral que caracteritza 
Sabadell, ciutat on, paradoxal
ment, troben «estrany que hi 
hagi poc teatre professional 
estable» al llarg de l'any. «Arri
ben alguns muntatges teatrals 
d'èxit, sí, però hi ha propostes 
molt bones que no passen per 
Sabadell», apunta Marc Rius.

El seu pregó (o «anti-pregó»)

no saben si agradarà tothom 
però esperen que d’alguna ma
nera «sigui recordat», somriuen. 
Serà l’ inici, val a dir-ho, d ’una 
Festa Major que, d'una banda, 
queda lluny del que havia estat 
en els bons temps. Repeteix 
pressupost i estructura de l’any 
passat (uns 200.000 euros), 
però les successives i dràsti
ques retallades des del 2008 
han rebaixat inevitablement la 
quantitat i nivell del programa 
-cada cop més dependent dels 
esforços de les pròpies enti
ta ts-, han obligat a tirar més 
de la participació sabadellenca 
i a estalviar costos en muntat
ges exteriors (per això es van 
abandonar els macro-concerts 
al Parc de Catalunya, ara a la 
Ronda Ponent).

Serà, també, un inici festiu 
catàrtic, o al menys una pausa, 
d'un nou curs a una plaça que 
ha viscut moments convulsos 
que encara duren ■


