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ESPECTACLES______________________________

«Ratatouille, el petit xef», nou musical 
per la temporada de La Faràndula
L’entitat recupera l’obra per adults la nit de Nadal, que signa Arnau Solsona
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Presentació de la temporada, dimarts passat, amb un fragment d'«B conte de Hansel & Gretel» de Carme Calvo i Xavi Salvador

WALT DISNEY PICTIJRES/PIXAK

Un original cuplet de Marc Granado i Pol Berch Una escena de la pel·lícula «Ratatouille»

La nova temporada 
de teatre familiar 
de la Joventut de La 
Faràndula, anunciada 
dimarts, té com a 
novetats l’estrena al 
maig de Ratatouille, el 
petit xef -nou musical 
dirigit per Albert Gorina 
i Magda Palau- i 
Qui talla el bacallà, 
comèdia per la nit de 
Nadal que recupera 
aquesta tradicional 
funció per adults.

CARLES CASCÓN

Amb «energies renovades» 
i certament encomanant il·lu
sió i positivisme, la Joventut 
de La Faràndula va presen
tar dimarts passat al Teatre 
Principal una temporada que 
arrencarà amb els muntatges 
ja fets amb gran èxit El Món 
del Màgic d'Oz (del 3 octubre 
a l’li d’octubre) i El conte de 
Hansel & Gretel (febrer-març), 
amb entremig els obligats Els 
Pastorets de Folch I Torres. 
Aquests, per cert, amb la nove-

------ÜJB------
«El món del Màgic 
d’Oz» i «Hansel & 
Gretel» completen 

la temporada

tat que recuperen «Buscant 
posada», la «mítica escena 
que es va deixar de fer», anun
ciava Salvador Peig, president 
de l’entitat.

I el maig arriba la gran 
estrena, el musical Ratatouille, 
el petit xef, basat en la pel·lí
cula d’animació i amb encara 
uns quants enigmes per resol
dre sobre un escenari teatral, 
del qual no hi ha precedents. 
Sobretot com es representarà 
un ratolí dirigint el cuiner des 
dels seus cabells, amagat al 
barret, o les persecucions.

Els joves directors són els 
mateixos dels musicals Char- 
lie i la fantàstica fàbrica de 
xocolata i Els tres porquets, 
uneix-te a l'aventura -Magda 
Palau i Albert Gorina-, que 
tant èxit van obtenir al Teatre

Sant Vicenç. A La Faràndula 
comptaran amb «el mateix 
equip» per aquest repte musi
cal sobre la sisena pel·lícula 
més vista de la factoria Dis
ney. No volen donar gaires pis
tes sobre el què es veurà i, de 
fet, tot es posa en marxa ara.

Càstíng aquest divendres
Aquest mateix divendres hi 
ha la primera fase del càsting 
obert per trobar personatges 
de tres franges d’edat: de 6 a 
12, de 12 a 25 i més grans 
de 25. «Volem donar oportuni
tats a tothom», explica Palau. 
Optaran per la «personificació 
d'animals» però se sap poca 
cosa més. Albert Gorina des
taca que que és una adaptació 
d'un èxit recent, a diferència 
de l'habitual adaptació d'un 
conte clàssic.

La direcció musical és de 
Keco Pujol, autor de les músi
ques originals, la direcció 
vocal és de Montserrat Saurí 
i les coreografies van a càrrec 
de l’escola de dansa Ritme.

Aquesta llaminera proposta 
entre fogons (sis funcions en 
total) es farà esperar, però. 
S’obre amb El Món del Màgic 
d'Oz. de Quim Carné, que pre
visiblement repetirà l'èxit de 
públic de les altres dues tem
porades. Serà amb «el mateix 
equip», ha explicat Carné, que 
té també la «il·lusió» d'anar al 
Poliorama de Barcelona quatre 
diumenges a principis d'any. 
Serà la tercera vegada per 
l’entitat. Les coreografies són 
de Montse Argemí, de Bots, i 
la música de Joan Bta. Torre
lla.

Els Pastorets que torna a

dirigir Albert González buscarà 
nous al·licients (retocar la 
banda sonora, millorar ritmes, 
etc.) al clàssic, que el desem
bre de 2016 celebrarà el cen- 
tentari de la seva estrena. 
Sabadell ja comença a pensar 
en una celebració especial. 
«La farem grossa», avança 
Salva Peig, «conjuntament 
amb el Sant Vicenç».

D'El conte de Hansel & Gre
tel, dirigit pel mateix Peig í 
Maria Pla, encara està molt 
fresc en la memòria del nom
brós públic que la veure el 
passat mes de maig. Torna 
entre el 27 de febrer i el 13 de 
març amb la música original 
de Xasqui Ten, coreografies de 
Montse Argemí i una adapta
ció molt divertida, inclosa una 
casa en forma de ‘cupcake’, 
que era «el secret més ben

guardat», recorda Maria Pla. 
Com a mostra de la resposta 
«espectacular» del públic, Pla 
menciona que fins i tot els 
acomodadors van demanar si 
podien ballar amb el cos de 
ball».

A més d’aquesta «injecció 
d'energia positiva a tope», la 
nit de Nadal es recupera la 
tradició de fer una funció per 
adults. Arnau Solsona dirigirà 
Qui talla el bacallà, adaptació 
d'un film de Lars von Trier (The 
Boss of It All en anglès i El Jefe 
de todo esto en castellà). «És 
l'única comèdia» del director 
danès, comenta Solsona.

La regidora de Cultura. Mont 
serrat Chacón, va «posar en 
valor» la tasca de La Faràn
dula, va lloar la «riquesa tea
tral de la nostra ciutat, en 
especial el teatre infantil» i es 
va oferir a «seguir treballant al 
vostre costat».

La formació d'infants (Taller 
de Teatre Infantil i Aula Jove), 
els cicles de directors nous 
o la participació al programa 
«Apropa Cultura» (per a per
sones amb pocs recursos o 
en risc d'exclusió) són altres 
atractius de l'entitat, que 
porta representant Els Pasto
rets ininterrompudament des 
de 1947. Dimarts van oferir un 
tast en directe dels muntatges 
en cartell ■


