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Cinc teatres sabadellencs de l’associació STA van aportar els 50 figurants La reproducció plàstica el quadre d’Antoni Estruch va ser una aportació local
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A la funció van assistir Víctor Alexandre i Toni Xuclà, part de l’equip □  públic es va aixecar al final per cantar «Els segadors»

El musical de la Diada entusiasma 
a La Faràndula amb la platea plena
«Onze Nou Catorze», de gira per Catalunya

directe, inclosos tres violins i 
dues flautes.

Amb aquesta aposta OfemSò 
(Òmnium Cultural, Orfeó, Joven
tut de la Faràndula, Esbart Dan

saire de Sabadell, Mirant al 
Cel i Sabadell Sardanista) ha 
aconseguit una bona sinèrgia 
amb un gènere tan ben acollit 
com el teatre musical ■

REDACCIÓ

Víctor Alexandre i Toni Xuclà, 
autors del guió i de les músi
ques, respectivament, no es 
van perdre dissabte l'estrena a 
Sabadell del musical Onze Nou 
Catorze, l’espectacle de Zitzà- 
nia Teatre escollit per Ofemsò 
per commemorar la Diada.

El públic, que va omplir tota 
la platea i les primeres files 
del pis, va seguir amb aten
ció aquesta història sobre el 
1714 amb un ingredient de 
ficció i en va sortir molt satis
fet, ha valorat, Jaume Pont, del 
Centre Sant Vicenç.

Pont ha dirigit (junt amb els 
companys Cristina Barbero, 
Esther Mas i Amàlia Lorente) 
el mig centenar d'actors i 
actrius de grups de Sabadell 
que hi han participat.

Tot i que l’espectacle està 
en gira i té poc marge de 
canvis, al teatre municipal 
La Faràndula va tenir alguna 
aportació local, com ('emotiva

Marc Balaguer, protagonista

reproducció plàstica -am b els 
figurants- del quadre de l ’Onze 
de Setembre d'Antoni Estruch 
mentre era projectat al fons.

Felicitacions
Un encert que va saber apre
ciar el propi Víctor Alexandre, 
felicitant l’equip local vingut 
de la Joventut de la Faràndula, 
El Ciervo, La Bàscula, el Teatre 
Sant Vicenç o el Teatre del Sol, 
tots ells membres de la STA 
(Sabadell Teatre Associació) 
que han assajat a L’Estruch.

Onze Nou Catorze, que l'en
demà diumenge al migdia 
passava pel teatre-auditori de

Sant Cugat, planteja el viatge 
en el temps cap a les darreres 
hores del setge de Barcelona 
el 1714. La trama s ’ inicia 
al futur, cap al 2080. Un avi 
recorda una capsa que va tro- 
abr quan era petit i... bé, és 
una capsa que ha passat de 
generació en generació. Així 
es fa el salt al passat, 300 
anys enrere, amb una història 
d'amor d'un personatge fic
tici, en Joanot. El sabadellenc 
Marc Balaguer, el jove intèrpret 
de la sèrie Polseres vermelles i 
sorgit el Sant Vicenç, és l'Ot- 
ger, el protagonista..

La trobada dels 50 figurants 
de les diferents entitats locals 
«ha anat molt bé, ha estat una 
manera de conèixer-nos millor 
i ens hem adaptat molt bé*, 
resumeix Jaume Pont.

La música, sobre una base 
de piano, és molt melòdica, 
amb un «format senzill però 
amb molta força».

L'altra aportació sabade- 
llenca ha estat els músics en

LA COBLA CATALANA 
DELS SONS ESSENCIALS
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VENDA D'ENTRADES. T f a t RE  P R IN C IP A L  
Dimecres i dijous de 18 a 20 h. Divendres i dissabte d'II a 13 h 
i dc 18 o 20 h. Mitja horo abans del concert. Púr Internet a: 
www.koobin.com/sabadell Telèfons: 937267169 - 608999333


