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La «Terra Baixa» de Lluís Homar i «Els 
veïns de dalt», de Cese Gay, a Sabadell
Des de dijous ja es poden comprar les entrades dels espectacles de gener a juny
Muntatges teatrals 
d’èxit com Terra 
Baixa, Una giornata 
particolare i E/s veïns 
de dalt destaquen en 
la segona meitat de la 
temporada als teatres 
municipals, presentada 
dijous amb un nou 
format que va incloure 
actuacions de Miki 
Mori, Mont Plans o 
Bernat Castillejo.

CARLES GASCÓN

Representants de les enti
tats que programen i alguns 
artistes, inclosos els dimonis 
i el Lluquet i el Rovelló dels 
Pastorets de La Faràndula, van 
pujar dijous al vespre a l’esce
nari del Principal per presentar 
en un acte públic conduït per 
Elisabet Camicé -tot i que la 
platea no es va omplir, pot
ser per desconeixement-, els 
espectacles que queden fins 
al juny.

Les entrades es venen des 
d'abans d’ahir, i la novetat 
és que es poden comprar per 
dispositius mòbils. També es

L’humor de David 
Guapo i Carlos 
Latre són altres 

propostes

va desvetllar la imatge del 
nou logotip que l’any vinent 
comemmorarà els 175 anys 
del Principal.

En teatre destaca el clàssic 
d'Àngel Guimerà Terra Baixa, 
que tants elogis li han valgut 
a l'espectacular interpretació 
de Lluís Homar, que es trans
forma en tots els personatges, 
dirigit per Pau Miró (28 de 
maig. Principal).

Abans, però, arriba l'humo
rista David Guapo {ttqueno- 
nosfrunjanlafiestall) -14 de 
gener- i la versió teatral que 
Clara Segura, Pablo Derqui i 
Màrcia Cisteró fan d'Una gior
nata particolare. L'adaptació 
del film d'Ettore Scola amb

Sophia Loren i Marcello Mas- 
troiani està dirigida per Oriol 
Broggi.

Un altre èxit barceloní que 
vindrà a Sabadell és la pri
mera incursió de Cese Gay en 
la direció teatral, Els veïns de

dalt. Li seguiran Esperança 
Dinamita (amb cançons del 
Paral·lel dels anys 20. amb 
Mont Plans) i Carlos Latre, que 
amb l’espectacle In live treu 
suc a mig centenar de perso
natges que ha imitat, «al més

pur estil Broadway», anunciava 
dijous Merche Garrido.

En dansa, els amants de la 
clàssica no es perdran la G/se- 
lle del Ballet Nacional Ucraï
nès d'Odessa (17 de gener) o 
la Gala que organitza l’Esbart 
Sabadell Dansaire pel Dia

Internacional de la Dansa, que 
ajuda a pal·liar aquest «dèfi
cit*, diu Tomàs Manyosa.

Òpera i simfònica

Tot i que ja coneguts, es van 
recordar els títols de l'Associ
ació d'Amics de Sabadell que 
clouen la temporada: Otello, 
de Verdi, i Madama Butterñy, . 
de Puccini. La primera inèdita 
a La Faràndula, i amb tres 
protagonistes que s'estrenen 
en el paper per aquesta parti
tura tan -complicada', recorda 
Mirna Lacambra. La segona 
compta amb dues japoneses, 
Miki Mori com a Cio-Cio-San i 
Vayoi Toriki com a Suzuki. Ho 
dirigeix Rubén Gimeno.

Per la seva banda, l’Orques
tra Simònica del Vallès (OSV) * 
ataca aviat amb el festival de 
valsos i danses amb violí i 
direcció de Gilíes Apap -que 
ofereix una taller d'improvisa
ció obert la setmana que ve- 
i acabarà amb la Novena de 
Beehoven. Abans viatjarà a La 
italiana de Mendelssohn (amb 
Tomoka Shigeno al piano) i 
abordarà Romeu i Julieta de 
la mà de tres compositors *’ 

(continua a la pàg. següent)

LLUIS FRANCO

Representants de l’Ajuntament i les entitats programadores, dijous passat al Teatre Principal
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Un tast d’«Esperança Dinamita», amb Mont Plans Els Pastorets de La Faràndula van preparar un cuplet
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Duo de Beethoven de Bernat Castillejo i Núria Moreno Morí

Un format nou amb un tast d’alguns 
espectacles al Teatre Principal

(ve de la pàg. anterior) 
(Niño Rota, Prokofiev i Txaiko- 
vski). La Novena, va revelar 
Gimeno, la demanava el públic 
després del cèlebre flash-mob 
viral de l'OSV a Youtube.

•- En música de cambra Joven
tuts Musicals porta el sabade- 
llenc Bernat Castillejo (flauta) 
amb l'arpa d'Abigaïl Prat. el 
Ludwig Trio (fins fa poc resi
dent), el pianista Daniel Ligo- 
rio (amb un monogràfic d'Enric 
Granados pel centenari de la 
seva mort) i el -Projecte Xarxa 
Coral» que unirà l'Orfeó Català 
amb la Coral Belles Arts. i que 
inclou obres del director del 
primer, el sabadellenc Josep 
Vila Casabas. A més, el violon
celista Arnau Tomàs (del Quar
tet Casals i el Trio Ludwig) clou 
el cicle el 29 d’abril amb el 
pianista Kennedy Moretti.

De l'àmplia programació 
de L'Estruch, Salut Tarruell 

- destaca les propostes de les 
companyies Erre que Ere, Eia 
i Estrena Morena, que esceni
fica uns esquetxos d'Anna Fité 
amb -finals sorprenents».

El concert de música de 
cobla de Sabadell, més Música 
és Canigó, amb la Cobla Sim
fònica Catalana i Jordi Figaró 
a la tenora. El plat fort és la 
peça del títol, de Martínez i 

, Comín, a més del Sant Martí 
del Canigó de Pau Casals. Els 
amants de la sarsuela tindran 
Cançó d'amor i de guerra (20 
de març) sota direcció de Lluís 

; Cabal (viola a la Simfònica) i la 
companyia + Sarsuela.

•Foot-Ball - I Macedònia
El teatre familiar s'obre amb 
Els Pastorets, que a La Faràn- 

_ duia (estrena dissabte que 
ve) recuperen l’escena de 
buscant posada. Segurian el 
musical El conte de Hansel & 
Gretel i l'estrena Ratatouille, el 
petit xef, amb direcció d'Albert 
Gorina i Magda Palau. Des 
de LaSala Miguel Hernández 
arriba al Principal Foot-Ball, on 
Cese Gelabert vincula el joc 
del Barça amb dansa, i teatre 
en anglès amb els londinencs 
Unicorn. I a La Faràndula, con
cert de les Macedònia ■

C. C.

Una programació caracterit
zada per la -suma» i el -saba- 
dellenquisme», es va repe
tir en la presentació. L'acte 
estrenava format —experimen
tal», caldrà veure com s'acaba 
d'afinar- que buscava una 
posada en escena amb dosis 
d’humor, protagonismo de 
les entitats i actuacions que 
poguessin acollir públic, amb 
entrada gratuïta. La platea 
no es va omplir gaire, en part

perquè no va quedar molt clar 
si seria alguna cosa més que 
una roda de premsa.

Elisabet Carnicé es va 
esforçar en animar amb tocs 
d'humor ures presentacions 
amenitzades amb projecci
ons. i de passada esperonava 
a comprar entrades i «regalar 
cultura» per Nadal.

L'ex-La Cubana Mont Plans 
va exhibir taules i va oferir un 
tast d'un espectacle (Espe
rança dinamita) que arriba 
amb Le Croupier el 23 d’abril.

La soprano japonesa Miki

«És un homenatge al Paral·lel 
dels anys 20 i 30, amb cuplets, 
etc.», convidava, acompanyada 
d'Aina Sánchez. A l'espectacle 
surt també la veterana vedette 
Meche Mar, entre d'altres.

Bernat Castillejo va interpre
tar un duo de Beethoven amb 
Núria Moreno a l'oboè com a 
aperitiu del que farà amb l’ar- 
pista Abigaïl Prat per Joventuts 
Musicals, amb un programa 
variat.

«És un concert molt especial, 
és poc habitual veure aquests

dos instruments. Tot un luxe», 
destacava Joana Soler.

Els 'banyetes' dels Pasto
rets de la Joventut de La Faràn
dula van irrompre a la platea, 
després d’un cuplet especial 
del Lluquet i el Rovelló, però 
van ser aturats per l'àngel. I 
després van ser bons minyons 
i van ajudar a arrossegar el 
piano al mig de l'escenan per 
al millor colofó d’una presenta
ció que es va fer un pèl llarga: 
una ària de Madama Butterfly 
a càrrec de la soprano japo
nesa Miki Mori.

La regidora de Cultura, Mont
serrat Chacón, va destacar al 
final també la «corresponsabi- 
litat» de totes les entitats que 
fan possible a programació i 
l’-amor per la ciutat» ■

«L’alè de la vida», amb 
Mercè Arànega i Anna 
Güell aquest diumenge
L’obra de David Hare, al Principal

REDACCIÓ

El dramaturg britànic David 
Hare entra al Teatre Principal 
aquest diumenge de la mà de 

A la sabadellenca Anna Güell i 
Mercè Arànega. Les actrius 
protagonitzen L'a/è de la vida, 
encarnant dues dones de 
vides contraposades.

Una és amant del marit de 
l'altra, i en el transcurs d’un 
dia i una nit es mostra la inti
mitat de totes dues al voltant 
d'un home amb el qual han 
compartit 25 anys. Un combat 
no exempt de tendresa i ironia 
on brilla el talent de les Intèr
prets. Es veurà a les 18h al 
teatre del carrer Sant Pau ■

D.S.

Anna Güel'i i Mercè Arànega interpreten «L’alè de la vida»


