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Les coses efímeres, com el teatre
El nou cabaret literari d’ il·lús Teatre torna a l’Àgora el dia 20 amb «Total, res»

CARLES GASCÓN

«No hi ha res tan important 
que duri per sempre», ens 
diuen Il·lús Teatre aquest any. 
El seu cabaret literari, que s ’ha 
guanyat uns seguidors fidels 
gràcies a la qualitat interpreta
tiva i a la bona elecció de tex
tos i cançons, torna aquestes 
festes amb Total, res.

El director i creador de l’es
pectacle, Jordi Rté, vol reflexi
onar «al voltant de les coses 
efímeres, que no duren i s'aca
ben. Total, res. El teatre n’és

un magnífic exemple. Tota la 
veritat, tota l ’emoció, tota la 
vivència intensa que suposa 
fer o veure una obra de teatre, 
desapareixen per sempre, tan 
bon punt s'abaixa el teló. No 
en queda res».

Com és habitual, muntaran 
aquesta proposta amb humor, 
poesia, cançons, monòlegs i, 
evidentment, música en directe 
que serviran amb la solvència 
de sempre Marta Valero (veu), 
Oriol Padrós (guitarra), Guillem 
Barceló (bateria) i Jan Fité 
(baix). Oriol Padrós i el director, lordi Fité

El teló s'aixeca el dissabte 
20 de desembre a l'Espai 
Àgora del centre cívic de Sant 
Oleguer (Sol i Padrís, 93), un 
cafè-teatre que els ha acollit 
des de fa 17 anys.

Els actors són els coneguts 
Montse Vidal, Sílvia Ricart, 
Marta Tricuera, Jep Barceló 
i Pedro Ruiz, que trauran tot 
el suc teatral a autors com 
Roc Casagran Josep Maria 
de Sagarra, David Vila, Dani 
Orviz, William Shakespeare, 
William Wordsworth. Santiago 
Rusinol, Narcís Comadira o 
Robert Frost, entre altres.

I ja que parlen de tot allò 
que dura poc, o del que tard o 
d'hora s’acaba, no podia faltar 
Shakespeare, «que en sabia
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Les deu funcions 
s’allargaran fins el 
4 de gener a Sant 

Oleguer

molt d'escriure i sobretot de 
fer-nos entendre amb facilitat 
les llums i les ombres de la 
condició humana», reflexionen 
els d'il·lús Teatre.

Un bon exemple que citen és 
un fragment del sonet 25, tra
duït expressament per a l’es
pectacle per Jordi Fité: «Aquell 
gran guerrer, ple de fama i de 
furor,/si perd, tan sols un cop, 
després de mil victòries,/des
apareix per sempre del llibre 
d'honor/ i tot el que ha sofert 
se'n va de les memòries».

Les funcions continuaran el 
25, 26, 27, 28 i 30 de desem
bre i 1, 2, 3 i 4 de gener a les 
22.30h (15 euros). Més val 
reservar amb temps (what- 
sapp i SMS al 609 79 01 76 
o info@agorasabadell.cat) ■

Campanya per fer visibles 
els jocs i joguines en 
català als establiments
Impulsada pel CNL de Sabadell

E.Á.

El Centre per la Normalitza
ció Lingüística de Sabadell ha 
posat en marxa la campanya ‘I 
tu. jugues en català?', amb la 
finalitat de fer visibles els jocs 
i les joguines en català als 
establiments especialitzats. 
D’aquesta forma, es vol fo
mentar el consum i l'ús durant 
les dates nadalenques.

Es tracta de la segona edi
ció de la campanya, i a tot 
Catalunya comença amb unes 
xifres molt positives, doncs 
s’hi han adherit 377 comerços, 
un 40 per cent més que l ’any 
passat. La campanya encara 
és oberta i s’espera superar 
la xifra de 400 establiments.

A Sabadell s’hi han sumat 
de moment 8, que s'identifi
quen fàcilment perquè tenen 
exposada una capsa vermella 
envoltada de jocs i joguines 
en català. Són les botigues 
Cooperativa Abacus, Cal Bayó, 
Homoludicus, Imaginàrium, Jar 
Toys, Joguines El Pi, Ribas i 
Vilalta.

Actualment es comercialit
zen més de 800 joguines en 
català, xifra que representa 
un 10 per cent sobre el total 
de les que hi ha al mercat. La 
campanya és una oportunitat 
per dinamitzar el sector. A la 
pàgina web del CNL es pot 
consultar l ’oferta de jocs i jo 
guines en català i els establi
ments adherits ■
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