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Albert Martí, de ‘La Caixa’, Quim Carné, regidor de Cultura, i Eulàlia Ribera, directora de LaSala, van presentar les funcions d’aquesta setmana

Els escolars s’acosten 
a la creació musical a 
LaSala amb «La Caixa»
Amb l'espectacle «Acaba’t la sopa»

CARLES GASCÓN

Cançons com Eleanor Rigby, 
dels Beatles o Wednesday 
Morning, 3 A.M. dels Simón & 
Garfunkel, a més d'altres de 
Philip Glass o Dimitri Xostakó- 
vitx. sonen pels racons menys 
esperats d'una cuina a Acaba't 
la sopa, espectacle dirigit a 
nens i nenes de 3 a 8  anys.

Aquesta setmana més d’un 
miler d’escolars de Sabadell 
i la comarca s’hi acostaran a 
descobrir-ho a l'escenari de 
LaSala Miguel Hernández, amb 
un total de quatre funcions 
que presenta l ’Obra Social «La 
Caixa» en col·laboració amb 
l'Ajuntament de Sabadell.

El teatre municipal especia
litzat en públic familiar renova, 
així, l’habitual col·laboració 
amb l ’entitat amb una pro
posta que, dirigida per Anna 
Llopart i amb direcció musical 
de Josep Maria Guix, aborda 
el procés de creació musical 
amb la combinació de ritmes 
i melodies en un entorn quo
tidià que els és conegut: tot 
comença amb la imaginació 
d'una nena, la Muriel, mentre 
fa esforços per acabar-se un 
plat de sopa.

Entre el concert i el teatre, 
amb coreografies, l'espectacle 
es repeteix després de la bona 
acollida rebuda l ’any passat, 
ha explicat Eulàlia Ribera, 
que agraeix la col·laboració 
habitual de la Fundació ‘La 
Caixa». «Sense ella seria molt 
difícil tirar endavant el nostre 
projecte amb aquest nivell de 
qualitat», ha dit.

Ribera destaca també que 
Acaba’t la sopa ve acompan
yat d ’un dossier pedagògic 
«molt complet, que realment

serveix» i els mestres valoren 
positivament per preparar els 
alumnes abans de la funció.

Albert Martí, director d'oficina 
de «La Caixa» a Sabadell, va 
recordar el compromís de 
l'entitat amb més de 50 enti
tats i cinc ajuntaments, amb 
un pressupost d'uns 300.000 
euros (2013) dedicats a pro
jectes sòcio-assistencials 
(95%) i culturals (5%).

Dimarts i dimecres passat 
els escolars omplien el tea
tre de la Ronda Roureda però 
els caps de setmana són les 
famílies les que omplen la
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Escolars de L’Avenç de Sant Cugat assisteixen a la funció d’«Acaba’t la sopa», dimarts passat

programació estable. El 31 de 
gener i l’ l  de febrer surten de 
LaSala per portar a La Faràn
dula Poltrona Circus, amb Tor

tell Poltrona i el Circ Cric, però 
tornaran a la seva seu el 8 de 
febrer amb Zum-Zum Teatre (La 
nena que vivia en una capsa

de sabates) i seguiran amb 
Thomas Noone Dance (22 de 
febrer) i L'Estaquirot Teatre (1 
de març) ■

UIKUITS
iiiiiHiin de Sabadell

i  Ajuntament 
N T ' de Saba

TEMPORADA DE ^ M B R A
201412015

SOLISTES 
DE L'OSV

Q u arte t de corda i clarinet
Javier Mateos i Gala Cebo tari, violins 

Javier García, viola • Roman Boyer, violoncel 
Toni Galan, clarinet
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