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«Absenta», humor 
literari a l’Agora amb el 
‘comediant’ Quimet Pla
Divendres amb la cia. Teatre Tot Terreny

c. c.

Premiat actor i co-fundador 
de la companyia Comediants 
amb Joan Font, el veterà Qui
met Pla continua seduïnt el 
públic adult i infantil amb pro
jectes diversos.

Un d’ells és Teatre Tot Ter
reny i amb ell arriba aquest 
divendres a l'Espai Àgora de 
de Sant Oleguer (21.30h; 
10 euros amb consumició 
inclosa) per presentar l'elogi
ada Absenta.

Amb la companyia de Núria 
Solina a la part musical -cofun- 
dadora del Circ Cric, membre de 
Boni&Caroli durant una dècada

i els anys 90 a l'Orquestra de 
Senyorites d'Àngel Pawlosky al 
teatre Arnau-, l'actor es posa 
en el seu alter ego, Valentí 
Piula i Poc, per interpretar un 
munt de «personatges desem- 
polsats de l'armari del vodevil, 
el cabaret i el cafè teatre, tots 
ells fills de l'ambient d'efer
vescència i excitació que bullia 
en el mític local barceloní Els 
Quatre Gats en el moment de 
màxima esplendor*.

Absenta vol ser, diu, «un 
homenatge a tots els poetes 
i artistes en el sector “negre" 
i anarquitzant del Modernisme 
Català». També «un reconeixe
ment als autors, malaurada

ment poc valorats en ambients 
academicistes pel seu llen
guatge planer i popular, que 
tenen la virtut d'arribar a l'es
pectador a cops de geni, sense

embuts, i directes com el xiu
let d’una sageta» (reserves a 
info@agorasabadell.cat i sms 
o WhatsApp al 609790176).

Quimet Pla és Premi Ciutat

de Barcelona (1980), Premi 
Nacional de Teatre (1983), 
Premi Nacional d'Activitats 
Teatrals (1987) i Creu de Sant 
Jordi (1996) ■

Uns 2.300 espectadors 
han vist «Els Pastorets» 
del Teatre Sant Vicenç

c. c.

Amb la platea plena sempre 
excepte el dia de Reis i uns 
2.300 espectadprs de balanç, 
el Sant Vicenç ha acomidat 
Els Pastorets de Folch i Torres 
amb una valoració positiva del 
jove equip directiu encapçalat 
per Joan Olivella per segon 
any.

«Estem contents, amb els 
objectius complerts, i un mun
tatge més rodó, més polit, amb 
detalls més afinats però sobre 
tot un ambient molt maco tant 
a dins com a fora», ha dit Olive

lla. que l'any que ve ja donarà 
pas a un altre equip directiu.

Aquests dos anys ha cridat 
l ’atenció un xai de debò en 
escena. També ha significat 
el comiat d'una parella de Llu- 
quet i Rovelló molt emblemà
tica, Oriol Rifer i Gerard Tomàs, 
que després de deu anys van 
rebre un càlid agraïment en 
l'última funció del dia 25.

Quant a la 12a edició del 
concurs de cuplets, ha gua
nyat per votació popular Héc
tor Villanueva (34 vots) seguit 
d'Alfons Sobrepera (16) i Lydia 
Orobitg (14) ■

La versió infantil de 
La Faràndula exhaureix 
entrades a LaSala

c. c.

La Joventut de La Faràn
dula va acomiadar definitiva
ment Els Pastorets de Josep 
M. Folch i Torres el cap de 
setmana passat amb la tra
dicional versió a càrrec dels 
alumnes del Taller de Teatre 
Infantil (TTI) de l'entitat.

Van exhaurir les entra
des de les dues funcions a 
LaSala Miguel Hernández. «Va 
ser un gran èxit, tot va anar 
molt rodat i va agradar molt», 
explica Arnau Espejo, que ho 
ha dirigit junt amb Santi Juá

rez i Marc Solé.
Per als membres del TTI, 

de 6 a 14 anys -se ’ls afegeix 
algun de més gran de l'Aula 
Jove-, el clàssic nadalenc 
representa un gran al·licient 
després de sis mesos de pre
paratius i «creixement perso
nal».

És una versió adaptada a 
95 minuts, feta de manera 
totalment altruista, i on cada 
any hi ha rotació de perso
natges. «Els fa moltíssima 
il·lusió», diu Espejo, tot desta
cant l'equilibri entre especta
cle i educació en el lleure ■
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Una de les dues funcions dels Pastorets infantils del cap de setmana passat a LaSala


