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Escenaris d’Entrada

� LLOC: Teatre de la Passió d’Olesa. Pl. de l’Oli, s/n. Olesa de Montserrat. �DIA I
HORA: dissabte, a les 21 h, i diumenge,  a les 18 h. �DIRECCIÓ: Joan Font. �EN-
TRADES: 40 euros (amb descomptes). Venda a taquilles, telèfon 902 15 00 25 i
www.ticketmaster.es.  El primer gran musical sobre l'episodi històric del setge de
Barcelona s’estrena aquest cap setmana al Teatre de La Passió d’Olesa. Amb música
de Salvador Brotons, dramatúrgia de Marc Rosich, coreografia de Toni Mira, lletres de
Josep Pedrals i direcció artística de Joan Font, Fang i setge adopta els contorns d’un
musical de gran format  per  apropar els espectadors a la vida dintre els murs de la
ciutat assetjada. Amb la intenció de fer-los partícips del nervi, la rauxa i l’angoixa
dels moments més virulents del conflicte, la trama els portarà a olorar el fang i la
pólvora d’alguns dels escenaris crucials del setge, com ara el baluard de Santa Clara i
el fossar de les Moreres. Fang i setge s’estrena aquest dissabte i es representarà
fins al dia 11 de gener. L’espectacle, que es presenta amb orquestra en directe i més
de 100 actors sobre l’escenari, vol ser un homenatge a tots els homes i dones que
van viure el dramàtic setge. rEDaCCIÓ

OLESA ESTRENA «FANG I SETGE»,
EL MUSICAL DELS FETS DEL 1714

IMATGE PROMOCIONAL

XEVIXAVIXOU
avui, a les 21 h. El cicle Platea
Jove tanca temporada amb From
lost to the river de la companyia
XeviXaviXou, un muntatge d'hu-
mor a càrrec de Xevi Dorca i Xavi
Estrada. L’espectacle ofereix una
mescla de dansa, teatre i clown
amb un peregrinatge cap a un lloc
desconegut de dos individus des-
orientats en què l'esperit compe-
titiu marcarà el recorregut. Man-
resa (teatre Conservatori). En-
trades: 5 euros. 

BARROCK’N’ROLL
Diumenge, a les 19 h. Dins el
Cicle de Tardor de Joventuts Musi-
cals d’Igualada, el quartet Barroc-
k’n’Roll oferirà un repertori que
combina peces de compositors
del Barroc amb èxits del rock ac-
tual. Barrock’n’Roll és format per
Moisés Maroto i Olga Rodon (flau-
tes de pic), Alberto Campanero
(violoncel barroc) i Sara Johnson
(clavecí). Igualada (teatre de
L’aurora). Entrades: 10€ i 8€
amb els descomptes habituals. 

CLARA LUNA
avui, a les 23 h. Clara Luna, una
de les veus més destacades del
jazz de casa nostra, s’uneix a dos
músics de l’escena jazzística de
Nova York: el baterista Rob García
i el saxofonista Noah Pereminger.
També els acompanyen Marco
Mezquida al piano i Masa Kama-
guchi al contrabaix.  Casserres
(La Font del Balç)

A MÉS A MÉS
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Escena

«Cels» o un crit a obrir els ulls
L’actor Eduard Farelo encapçala el repartiment del reeixit muntatge que dirigeix Oriol Broggi

«Un cant a la vida com pocs se’n
poden viure». D’aquesta manera
conclou el director de Cels, Oriol
Broggi, la seva reflexió sobre el
muntatge que aquest cap de set-
mana es pot veure al teatre Kursaal.
Després del celebrat i recordat èxit
d’Incendis, Broggi torna a Manre-
sa amb aquesta obra, que tanca la
programació del Toc de Teatre. El
text, de Wajdi Mouawad, és per al
director barceloní «poesia, filoso-
fia i teatralitat pura».

L’actor Eduard Farelo, al costat
de Xavier Boada, Màrcia Cisteró,
Xavier Ricart i Ernest Villegas, són
els encarregats de donar vida als
cinc personatges d’aquesta tragè-
dia contemporània que, en pa-
raules de Farelo, «és un thriller
molt intel·ligent, que manté l’es-
pectador petrificat a la cadira amb
un gran gir final colpidor». 

El muntatge de La perla 29 par-
teix de cinc persones que es troben
aïllades en un lloc secret ja que for-
men part d’una organització in-
ternacional anomenada Sòcrates.
Es dediquen a espiar converses
telefòniques i escodrinyar el cel per
intentar evitar un imminent atemp-
tat terrorista. No obstant això, quan
un d’ells se suïcida, el món perso-
nal de cada un comença a esfon-
drar-se, alhora que la història ma-
teixa es posa en dubte. Tot plegat
és, segons Eduard Farelo, «una ex-
cusa per parlar dels grans temes
que preocupen, el llegat que dei-
xem a les generacions contempo-
rànies, la relació entre pares i fills,
la seva educació i el món que els

deixem i que hereten de part nos-
tra. En  definitiva, és un crit a què
despertem i intentem fer les coses
millor». L’actor assegura que l’au-
tor de l’obra, Wajdi Mouawad, és
«un tipus que dispara molt alt amb
els seus textos i és impressionant la
facilitat que té per parlar de les
grans qüestions de la vida a través
de la poesia». Cels és una obra
que «arriba a les ànimes dels es-
pectadors i tothom s’hi pot veure
reflectit», sentencia.

El muntatge incorpora nous
llenguatges i aprofita el món au-
diovisual com a aliat. «Era un rep-
te i ha estat un gran encert perquè
ha engrandit l’obra a l’hora de fer-
la arribar a l’espectador. Ens feia
por que els llenguatges es distan-
ciessin i ens ha anat a favor perquè,
en realitat, el vídeo multiplica els
actors de l’obra», explica Farelo, que
interpreta un criptògraf de nom
Clément i es fa càrrec del monòleg
central de l’obra al voltant de l’a-
mistat i la paternitat. 

«Tot el muntatge passa per les re-
lacions amb les persones, i si això
no funciona, difícilment podrem
resoldre els grans conflictes», as-
segura l’actor, alhora que reconeix
que «és una d’aquelles peces que
cada cop que la comences desco-
breixes coses noves, i això passa
amb els grans textos». Cels és la dar-
rera obra de la teatralogia La sang
de les promeses, que formen tam-
bé Litoral, Incendis i Boscos. No dei-
xa indiferent.

quEraLt CasaLs | MANRESA

Eduard Farelo interpreta un criptògraf a l’obra «Cels»

ARXIU PROMOCIONAL

L’ESPECTACLE

Lloc: Sala Gran del teatre Kursaal. Manresa.
Dia: dissabte, a les 21 h, i diumenge, a les 18
h. Intèrprets: Eduard Farelo, Xavier Boada,
Màrcia Cisteró, Xavier Ricart i Ernest Villegas.
Direcció: Oriol Broggi Entrades: 28 euros.

«Cels» Després del celebrat èxit
d’«Incendis», Broggi torna al
Kursaal amb l’obra «Cels»,
per tancar el Toc de Teatre

És la darrera obra de la
teatralogia «La sang de les
promeses», de l’escriptor i
director Wajdi Mouawad

Eduard Farelo combina la seva faceta d’actor amb la de presentador
del programa musical Oh happy day, que s’emet els dissabtes al

vespre a TV3. De fet, puntualitza que no és un presentador sinó «un ac-
tor que fa de presentador», i afegeix que «m'he buscat un personatge
molt proper a la meva persona». De la televisió, assegura que li agrada
«la immediatesa», i creu que amb el teatre «parlem un llenguatge força
similar». Aquesta és la segona temporada que Farelo presenta el concurs
de corals, que ja es troba a la recta final, i la viu «relaxat i content». Per a
l’actor, «quan entres en un programa com aquest trobes grups de perso-
nes que comparteixen un interès, en aquest cas la música, que els provo-
ca una alegria i a mi em provoca felicitat fer-lo i viure'l».
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«Sóc un actor que fa de presentador»


