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La Gala de Dansa Clàssica omple 
dissabte el Teatre Principal
La sisena edició s’emmarca en el Dia Internacional

LL. FRANCO

Un moment de la gala de dansa clàssica de l’any passat

REDACCIÓ

Fa dies que ja no queda 
cap localitat per a la VI Gala 
de Dansa Clàssica d'aquest 
dissabte (21h) al Teatre 
Principal. És el tercer any 
que es celebra aquí, dins 
el Dia Intenacional de la 
Dansa organitzat pe l'Es
bart Sabadell Dansaire, 
després de passar per 
LaSala Miquel Hernández i 
dos anys a L'Estruch.

Les escoles han estat 
seleccionades per un jurat 
especialitzat. A la primera 
part ballaran Stils. The 
Company, La Nau i Parc, 
Ballet Clásico-Contemporá- 
neo de Madrid, Esther Cor
tés, Ritme, Ma Cinta i altre 
cop The Company.

A la segona part es veu
ran, per aquest ordre, més 
coreografies de les escoles

Bots, Ritme, Stils, The Com
pany, Na Marta, Isabel Porcar, 
Ballet Clásico-Contemporá- 
neo de Madrid i Stils.

Com és habitual, el pro
grama inclou peces de dansa 
clàssica i neoclàssica de cen

tres de Sabadell però també 
de fora, i ho presentarà Maria 
Manyosa.

A més, el DID continua amb 
projeccions de films clàssics 
sobre dansa a l’Imperial, en 
sessions de 20 i 22 h ■

Justo Molinero y 
los Descastaos 
en La Faràndula

" 'redacción

Este sábado (19h) llega 
a La Faràndula el monólogo 
■■Ahora me toca a mí- de Justo 
Molinero y los Descastaos. A 
partir de este poema de Rafael 
de León, Justo Molinero se 
une a un buen grupo de ami
gos y locutores de Radio Tele- 
Taxi para llevar por los teatros 
de Catalunya esos poemas

«Ahora me toca a mi»

que ha recitado, la copla (en la 
voz de Loly Cuenca) que les ha 
acompañado siempre, mucho

humor y actuaciones de artis
tas invitados que harán pasar 
un buen rato ■

FLAIXOS

& Últimes funcions de 
«Fortuna, Fortuna» al Sol

La sala petita del Teatre del 
Sol continua omplint-se amb 
les ultimes funcions -l'l 
de maig està exhaurit- de 
la comèdia d'Eduardo de 
Filippo Fortuna. Fortuna. 
que es veu dissabtes a 
les 21.30 h i diumenges 
a les 18.30 h. La propera 
proposta serà Instants 
previs, que protagonitzen el 
8 de maig a la Biblioteca 
(20.30 h) Marta Tricuera i 
Josep Sobrevals.

► Fes-Pop, dissabte de 
cultura popular a la Plaça 
del Treball

La Colla de Geganters 
i Grallers de Gràcia i el 
Casal Can Capablanca,

porten aquest dissabte 
(18h) a la PI. del Treball 
el Fes-Pop, una Festa de 
cultura Popular que vol ser 
una nova eina per apropar 
la cultura del nostre país al 
barri de Gràcia i a la ciutat. 
Diverses entitats mostraran 
la seva feina de difusió i 
manteniment de les tradicions 
i podran compartir recursos, 
coneixements I crear eines 
de treball per enfortir la 
xarxa d'associacionisme. 
Participen a l'acte, a part 
dels organitzadors, Diables 
de la Creu Alta, Bastoners de 
Sabadell, Ball de Gitanes de 
Castellar del Vallès, Músics 
de Gràcia i la PAH. Per atraure 
el màxim de gent possible 
hi haurà una tarda plena 
d'actes per a tothom: balls 
de gegants, bastons, gitanes i 
tabalada (18.30h), Correbars

(19.30h), sopar popular 
(21.30h; venda de tiquests 
a Can Capablanca), concert 
«Corrandes són corrandes» i 
DJ Too Many Fuets (mitjanit).

► Dos dies de 
«Fabulantistas» a 
L’Altemativa Teatre

La cia. Cia. Pendientes 
de un hilo porta dissabte 
(22h) i diumenge (19h) 
a L'Alternativa Teatre 
l'espectacle Fabulantistas. 
Estrenat a L'Estruch, 
parteix dels microrelats 
de MiguelÁngel Hores. 
Ambientat en una barraca 
de fira, els fenòmens que 
s'exhibeixen a la seva parada 
són dues criatures, mig 
salvatges, trobades en una 
illa remota, amb una inusual 
i molt especial capacitat per

CRÍTICA DE MONÒLEG »- CARLOS LATRE

Un catàleg brillant 
d’imitacions però auster
Carlos Latre In Uve 2016 

La Faràndula, dijous 28/IV/2016.

ALBERT FERRER FLAMARICH

P
er ser humorista cal 
ser observador. I Car 
los Latre ha demos
trat ser-ho en una tra
jectòria televisiva i teatral que 

l'ha dut a ser un dels imitadors 
espanyols més aclamats. Sap 
treure l'estereotip de conducta 
i de parla amb un grafisme pre
cís, magistral. Té unes capaci
tats interpretatives excel·lents 
i molt versàtils que li permeten 
recrear i recrear-se a través de 
la paraula, del gest i la cançó 
en un contrast on el silenci i 
la rialla s’apoderen de l'espec
tador.

Latre juga com pocs amb 
unes facultats que parteixen 
de l'oïda absoluta i li faciliten 
el constant canvi de col·loca
ció, color, timbre I dicció de 
la veu. Amb ella ràpidament 
trenca la quarta paret escè
nica i connecta amb el públic, 
sobretot el jove i de mitjana 
edat. Només la seva presèn
cia, genera entusiasme i 
estima. Desprèn bonhomia.

Ràpid de reflexos, sap farcir 
amb ocurrències i fent-lo riure 
a ell mateix com en la imitació 
de Tamara, filla de la Preysler, 
convertint un lapsus en un 
dels millors moments de la nit 
per la revitalització de la prò
pia paròdia: el públic també 
vol aquests moments de natu
ralitat en què quelcom perso
nal i particular ultrapassa la 
imitació. Una imitació que sap 
mantenir l'espontaneïtat i no 
abusar de la reiteració de gags

però que acaba sent l'únic 
engranatge amb què avança la 
funció.

A diferència de la gran majo
ria de monòlegs, a Carlos Latre 
In Uve les teòriques experièn
cies personals o de coneguts 
no són les que prenen força ni 
com a punt de partida. No es 
basa en cap dinamisme argu- 
mental que justifiqui la paròdia 
a través del gag fins a la imi
tació d'Àngel Llàtzer. Aquest 
ganxo només arriba per enfilar 
un tram final de monòleg que 
aglutina bona part de les 70 
caracteritzacions diferents, la 
majoria massa breus, mecà
niques i que, en els darrers 
minuts, a la seva manera, amb 
la veu en off de Xavier Sardà, 
homenatja el final de Rubianas 
solamente.

Sense fil narratiu
L’espectacle seria molt més 
potent si en comptes d'acu
mular personatges I imitacions 
aquestes narressin quelcom. 
Tot plegat queda en un catàleg 
brillant, magníficament recreat 
(l’únic que no convenç és el 
seu Punset) que és una mos
tra del seu món: la ràdio, la 
televisió i l’actualitat espanyo
les que ha retratat tota la seva 
carrera. Polítics, cantants, fut
bolistes, velles glòries desfilen 
en una alineació esperpèntica 
i mediática presentada amb 
l'habitual austeritat escènica 
dels monòlegs. És a dir, una 
escenografia inexistent, mínim 
atrezzo (una perruca, alguna 
jaqueta, un parell d’ulleres), 
efectes de so puntuals I una 
il·luminació simplfssima que 
ajuden a centrar-nos en l'es
sencial: ell ■

narrar petites històries. Ho 
interpreten Gemma Martínez, 
Mònica Serrano i Júlia Lora 
(10 euros).

► Al Sánchez & The 
Speedways Runners, 
tributo a Bvis en el Gríffin

Con una recreación fiel al 
original y combinando éxitos 
conocidos con piezas menos 
difundidas, Al Sánchez & The 
Speedways Runners llevan de 
nuevo su tributo a Elvis este 
sábado (23.30h) al Griffin de 
Ca n’Oriac (La Segarra. 25).

► La Corral porta 
corrandes a El Teler
Estrofes cantades, versos 
rimats, veritats que només 
es poden dir cantant... El 
col·lectiu La Corral oferirà un 
recital-vermut singular aquest

diumenge (13h) a El Teler (Pl. 
del Treball). Hi seran Anaís 
Falcó, Christian Simelio i Marc 
Torrent.

► LaSala esgota les 
entrades de «Lrttle Night»
L'elogiat espectacle Little 
night, una intensa experiència 
audiovisual interactiva per 
als més petits (de 18 mesos 
a 3 anys), acomiada aquest 
dissabte la temporada de 
LaSala Miguel Hernández amb 
tots els passis exhaurits.

►- EIs Duendes tomen 
aquest diumenge amb ball 
a la CavaUrpí

La CavaUrpí té aviat cites 
amb Joan Pera, Tomeu Penya 
i l'Alberikus Blues Band però 
aquest diumenge (18h) hi ha 
ball amb els Duendes.


