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ESPECTACLES________________________________

Lolita Flores com a «Colometa» i Joan 
Pera, a la nova temporada de tardor
Els teatres Principal i La Faràndula acullen una vintena de propostes fins al gener

SERGIO PARRA

La protagonista de «La plaza del Diamante» és Lolita Flores en l’adaptació de Joan Ollé Joan Pera» a <<F®r riure ®s un art»

A Lolita Flores li va 
costar acceptar el 
paper de Colometa a 
La plaza del Diamante, 
però l'adaptació de 
Joan Ollé del text de 
Mercè Rodoreda li ha 
reportat un gran èxit. 
Arriba el 24 d’octubre 
a La Faràndula.

CARLES GASCÓN

La presentació de la propera 
temprada de tardor (setem- 
bre-gener) als teatres muni
cipals La Faràndula i Princi
pal, que va suposar l’estrena 
com a regidora de Cultura de 
Montserrat Chacón (ERC) -tot 
advertint que anunciava un 
«fruit de treball de mesos» 
anterior, és clar- va donar 
com a noms destacats en les 
arts escèniques La plaza del 
Diamante que protagonitzarà 
Lolita ñores sota les ordres 
de Joan Ollé (adaptació i direc
ció), Joan Pera (Fer riure és un 
art, 28 de novembre al Prin
cipal) o la sabadellenca Anna 
Güell i Mercè Arànega, dirigi
des per Magda Puyo a Alè de 
vida, de David Hare (Principal, 
13 de novembre).

L’accent mediàtic el posarà 
l’APM? Show, adaptació teatral 
del popular programa sota la

direcció de Josep M. Mestres 
i amb Manel Pinero (Homo 
APM) i el Peyu (La Faràndula, 6 
de novembre).

"Fer riure és un art»
A l'acte de dijous passat al 
Principal va assistir el propi 
Joan Pera, encantat de venir 
al «magnífic» Principal, i que 
va voler fer creure que el nou 
espectacle sorgia de «fer una 
funció seriosa per demostrar 
que fer riure és una art». El 
problema, deia, és que «no 
ens en sortim i el públic, en 
comptes d’estar seriós, riu...». 
També va fer broma de l'edat, 
els 50 anys de carrera i «els 
drames que s’emporten tots 
els premis», en comptes dels 
còmics. «Fixa’t si sóc gran que 
porto la Creu de Sant Jordi.

L’avantatge és que tens les 
esqueles pagades als dia
ris...».

Els cicles de simfònica i 
òpera ja es van anunciar però
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Magda Puyo dirigeix 
Güell i Arànega a 
«Alè de vida», de 

David Hare

cal afegir a la mozartiana Le 
nozze di Figaró de l’AAOS dues 
òperes curtes escenficades: 
La serva padrona, de Pergo- 
lesi, i II segreto di Susanna, de 
Wolf-Ferrari (27 i 29 de novem
bre, La Faràndula).

Joventuts Musicals porta

Anna Güell i Mercè Arànega

a la temporada de cambra 
el resident Qvixote Quartet, 
que esdevindrà quintet amb 
el clarinet de Miquel Ramos 
en una data més aviat de 
l'habitual (25 de setembre), 
obligada per les agendes. El 
pianista sabadellenc oferirà 
peces de Mompou, Granados, 
Chopin o Liszt -compositors 
que eren també pianistes- el 
20 de novembre i el Cor Infan
til Amics de la Unió canta Can
çons de la lluna al barret (escri
tes pel sabadellenc Josep Vila 
i Casañas, sobre poemes de 
Desclot) amb la curiositat 
d’una posada en escena que 
signa la premiada ballarina 
i coreògrafa Sol Picó (11 de 
desembre).

En els concerts de cobla cal 
destacar una presència inu

□ pianista Adolf Pla

sual, el cor de cambra saba
dellenc Lieder Càmera. que es 
sumarà al concert de la Cobla 
Simfònica Catalana, dirigida 
per Jordi Molina. I l’ACF Saba
dell Sardanista proposa des
cobrir «Un altre Joaquim Serra» 
diferent del de les sardanes, 
amb Ezequiel Casamada, Joan 
Valor i la Jovenívola (Concert 
de Sant Esteve, 20 de desem
bre).

Familiar
La programació inclou noves 
funcions d'E/ món del Màgic 
d'Oz i l’lla edició del festival 
El Més Petit de Tots (0-5 anys), 
del 7 al 22 de novembre, amb 
espectacles de gran qualitat 
de companyies com la belga 
Theater de Spiegel o la fran
cesa Le Fil Rouge ■


