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«Càsting», un musical 
molt animal que es 
renova al Sant Vicenç
S’estrena aquest diumenge al matí

c. c.

La segona estrena, en el 
poc que va de temporada, al 
Sant Vicenç arriba ja aquest 
cap de setmana (diumenge en 
una única funció a les 11.30 
del matO anib un musical fami
liar ja conegut de Keco Pujol 
-es va veure al Teatre del Sol 
i a Barcelona- però que s'ha 
renovat molt sota la direcció 
d'Oriol Alguersuari per arribar 
al teatre creualtenc.

Càsting. Un musical molt ani
mal captiva els més petits, 
però també el públic adult, 
amb aquests animals que han 
de competir en un concurs 
artístic per veure qui entra 
a l'Arca de Noè. Més enllà 
del talent de cadascú, l'obra

acaba abordant, entre humor 
i música, els valors de l'amis
tat, la generositat, l’esforç 
o el treball en equip. La lliçó 
és que, allà on no arriba un, 
arriba l'altre.

Així ho destaquen els del 
Sant Vicenç, que fa poc estre
naven la comèdia Qui diu que 
ve? i ara han donat la volta al 
text i cançons tant efectius de 
Keco Pujol per fer presentar 
un Càsting amb un nou perso
natge -això permet participar 
més socis del centre- i ves
tuari i escenografia de nova 
creació. També hi ha diversos 
repartiments.

Jordi Canela ha fet costat 
a Alguersuari com a director 
adjunt. Les coreografies són 
de Núria Bofarull i el disseny

de vestuari el signen Miriam 
Prats i l'equip de cosidores 
del centre.

El musical es veurà també 
el dia 11 al matí, el 12 a la 
tarda i el 18 i 25 matí i tarda.

El novembre continuarà en fun
cions de matí i tarda els dies 
1. 8.15 i 22.

Oriol Alguersuari destaca 
que es tracta d'un musical 
-molt alegre, divertit- amb una

música molt atractiva i «vari
ada», amb rock, gospel, pop. 
balades, ritmes llatins... Quan 
el van veure, fa anys, van pen
sar que era «perfecte per pro- 
tar-lo al sant Vicenç». Dit i fet ■

«El món del Màgic d’Oz» 
obre la temporada de la 
Joventut de La Faràndula
Després anirà al Teatre Poliorama

c. c.

La gran estrena de la tem
porada de la Joventut de La 
Faràndula no arriba fins el 
maig amb Ratatouille, el petit 
xef (d'Albert Gorina i Magda 
Palau) però el teatre municipal 
aixeca el teló de la programa
ció familiar aquest cap de set
mana amb una valor segur i 
àmpliament contrastat: El món 
del Màgic d'Oz.

No calen gaires presenta
cions a aquest èxit de Quim 
Carné (autor del text adaptat 
i director) que ja ha omplert 
el teatre amb més de 4.300 
persones. Basat en la novel·la 
original i portat a l'escenari 
amb la música de Joan Bta.

Torrella i les coreografies de 
l'escola Bots (Montse Argemí), 
el musical destaca pel seu 
dinamisme, efectes i especta- 
cularitat.

Una gran força visual que 
atraparà de ben segur un altre 
cop al públic familiar avui i 
demà (18h) i en les dues fun
cions més del proper cap de 
setmana.

El 2016 a Barcelona
Quim Carné ha explicat que 
torna amb el mateix equip 
artístic i amb una especial 
«il·lusió» perquè, a més de 
representar el seu comiat des
prés de tres temporades a La 
Faràndula, el febrer i el març el 
muntatge es veurà a la progra

LLUÍS FRANCO

Una escena d’aquest vistós musical, el març de l’any passat a La Faràndula

mació familiar del Poliorama 
de Barcelona. És el tercer cop 
que hi programen una obra de 
la Joventut de la Faràndula.

S'ha convertit en un dels

grans èxits de la història de 
l’entitat, que per cert ja el 
va estrenar fa 16 anys. En 
aquesta última versió figuren 
Alba Grau com a Dorothy, Xavi

Clapés com a Espantaocells, 
Miquel Roselló com a tendre 
Home de Llauna, Marc Gra
nado com a Lleó i Jèssica Mar
tín com a malèfica bruixa ■

«Pell de porc» obre 
la 20a Mostra de Teatre 
al Raval amb Sergi Amat

c. c.

No està gens malament ser 
entre els 12 selecionats del 
total de 120 presentats a la 
20a Mostra de Teatre de Bar
celona, al Teatre del Raval. A 
més, Pell de porc té l'honor 
d'obrir el certamen aquest

dilluns. 5 d'octubre (21h).
L’actor sabadellenc Sergi 

Amat protagonitza (i dirigeix) 
junt amb Dani Codina i Ima- 
nol Fernández (autor del text) 
aquest singular thriller on tres 
germans desesperats per un 
deute amb un mafiós decidei 
xen executar un segrest per

obtenir un rescat que els solu 
cioni els seus problemes. El 
seu centre d'operacions serà 
a les golfes de la casa on es 
van criar, amb una càmera de 
vídeo, un monitor i un cable 
comprat al pakistanès de la 
cantonada. No cal dir que tot 
es complicarà...

Amb aquest muntatge, que 
va passar amb èxit pel Tea
tre del Sol, viatjaran també al 
Teatre Ponent de Granollers. 
l’Ametlla del Vallès, Rubí, 
Capellades i el Teatre Munici
pal de Matadepera (el 29 de 
novembre) ■


