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ESPECTACLES

Un «Hansel & Gretel» amb música de 
Xasqui Ten és Testrena de La Faràndula
La temporada de teatre infantil es completa amb «Peter Pan» i «El Màgic d ’Oz»

ü
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ESTKVE BARNOLA

Albert González, Dolors Castellví, Salvador Reig i Maria Pla van presentar dijous la temporada al Principal. A la dreta, un tast d’«El món del Màgic d’Oz»

El dia exacte que es complien 67 anys de la cons
titució de la Joventut de la Faràndula, dijous pas
sat, es presentava la seva nova temporada de 
teatre familiar amb dues primícies: l’estrena d’E/ 
conte de Hansel & Gretel el maig i el trasllat de 
l’entitat a un nou local al carrer Alfons XIII.

La Joventut deixa el local que 
ha ocupat més de 50 anys

CARLES CASCÓN

Salvador Peig va encomanar 
una encesa passió pel teatre, 
i en particular per la germanor 
que es viu a la Joventut de La 
Faràndula, en la presentació 
de la temporada fam iliar de 
l'e n tita t al teatre municipal.

L'acte, que va ten ir lloc dijous 
al saló del Principal davant 
d 'un públic fidel i represen
tants d 'a ltres membres de la 
Sabadell Teatre Associació (El 
Ciervo, La Bàscula, Sol i Sant 
Vicenç), es va amenitzar amb 
fragments m usicals d'E/ Món 
del Màgic d'Oz i La increïble 
història de Peter Pan amb les 
veus en directe.

«Hansel & Gretel»
L'estrena de la temporada serà 
El conte de Hansel & Gretel (del 
16  al 24  de maig), versió musi
cal del conte clàssic que diri
geixen Salvador Peig i Maria Pla 
a partir d 'un primer muntatge 
de La caseta de xocolata que 
Peig va dirigir el 2001  a LaSala 
Miguel Hernández. Maria Pla 
explica que aquella «potser era 
massa ensucrada i orientada 
a ls petits, calia fer una versió 
nova í ens hem posat a refer 
to t el text».

Convertida en musical, calia 
un compositor, i se li va propo
sar a Xasqui Ten, vinculat de 
sempre al Teatre Sant Vicenç. 
Pla explica que «no només va 
acceptar de seguida, sinó que 
a més s ’ha volgut implicar en 
el muntatge». Alba Valero es 
responsabilitzarà de la direc
ció vocal i Montse Argemí, de 
Bots, de les coreografies.

Els protagonistes són to ts 
joves sorgits de l'Aula de Tea
tre  de l ’entita t i aquest dis-

«El Xasqui no 
només va acceptar 
de seguida, també 

s ’hi ha implicat»

sabte, justam ent, hi ha previst 
el càsting dels fo lle ts.

Però la temporada s ’ iniciarà 
amb un èxit recent. La increïble 
història de Peter Pan (4, 5, 11 
i 12 d'octubre), que acumula 
7 .000  espectadors en dues 
temporades. Sota la direcció 
d'Arnau Solsona i Maria Glo
sas, tornaran a brillar els seus 
efectes especials, amb vols 
inclosos, i la banda sonora

Fa més de mig segle que la 
Joventut de La Faràndula té 
la seva seu a un local del 
primer pis del teatre 
municipal, amb entrada pel 
carrer Tres Creus. Però des 
de l’agost que tenen la clau 
d’un local nou que els cedeix 
l’Ajuntament (inicialment per 
25 anys) al número 47 del 
carrer Alfons XIII, a tocar 
amb Tres Creus.
«És un pas endavant molt

d 'E ls Catarres, Joan Colomo o 
Sense Sal, entre d ’altres.

Nou director ais Pastorets
La següent cita ja  és amb E/s 
Pastorets, que dirigirà per pri
mer cop un il·lusionat Albert 
González després d'haver-hi 
representat m olts papers al 
llarg de la seva trajectòria 
farandulera. També membre 
d'Al Galliner, últim s pregoners 
a la Festa Major. González diu 
que «poques novetats esceno
gràfiques» admet un muntatge 
que ve del 2 00 0  però avança 
que es «reorquestra i remas- 
teritza» la música, to t afegint 
efectes i instruments.

Tot i que es mantenen els 
tres papers principals, un 80  
per cent del repartiment -prop 
d 'un centenar d 'in tè rp re ts - es 
renova. González destacava

gran», valora Salvador Peig, 
tot agraint les gestions del 
departament de Cultura i 
Quim Carné en especial. 
Seguiran a prop del teatre i 
cediran a la ciutat l’espai 
que ocupaven ara, «com un 
poblat d’Asterix i Obèlix», 
dibuixa gràficament Peig. 
Ara tenen feina per 
acondicionar la nova seu. «El 
dia de la inauguració serà 
important», afegeix.

dijous sobre aquest clàs
sic català que «Sabadell és 
l'única població catalana que 
té dos Pastorets [ l ’altre és el 
Sant Vicenç] tan t potents que 
arrosseguen molt públic». Pol 
Berch li farà costat.

Com sempre, hi haurà una 
versió adaptada per al públic 
infantil a LaSala Miguel Her- 
mández, a càrrec d'Arnau 
Espejo, Santi Juárez i Marc 
Solé i alumnes del Taller de 
Teatre i l'Aula Jove.

El Màgic d’Oz
Un altre èxit sonat faranduler, 
El món del Màgic d'Oz, tornarà 
el 26 de febrer i fins el 15 de 
març. És la «nineta» de Quim 
Carné, en va dir Salva Peig, tot 
excusant l'absència el director 
per compromisos de feina. El 
repartiment original s 'ha reno

vat to t menys Miquel Rosselló. 
Amb coreografies de Bots i 
música de Joan Bta. Torrella, 
és ja  «un clàssic de la nostra 
entitat», diu Dolors Castellví, 
directora adjunta. «Em fa molta 
il·lusió perquè fa 15  anys que 
la Joventut de La Faràndula la 
va estrenar i jo  hi participava. 
Fa cinc anys, també. Ara és 
una nova versió, estrenada la 
temporada passada amb un 
nou equip, on participen unes 
8 0  persones de 9  a 6 0  anys».

I encara més coses. L'en-
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El Taller de Teatre 
celebra 35 anys 

els propers 18 i 19 
d ’octubre

t ita t celebra els 3 5  anys del 
Taller de Teatre Infantil i ho 
celebrarà el 18  i 19 d ’octubre 
amb activitats i un concert a la 
Plaça del Dr. Robert oberts a 
la ciutat.

«Anem endavant», repetia 
dijous amb il·lusió Salva Peig. 
Aquest any no hi ha prevista, en 
principi, cap funció a Barcelona, 
com anteriorm ent van fer al 
cicle del Poliorama. «Hi anem 
contents però també tenim  un 
problema d'infrastructura», diu 
Peig. Però en el pla artís tic  el 
públic els somriu. «El cert és 
que allà ens adonem que no 
tenim  res envejar a ningú í fins 
i to t els passem la mà per la 
cara». Orgull farandulera


