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Joventut de la Faràndula tanca la temporada amb
17.500 espectadors

Títol: Europa Espanya Català

Joventut de la Faràndula ha tancat aquest diumenge una de les temporades més exitoses dels
darrers anys. 17.500 espectadors han pogut gaudir dels muntatges realitzats: 15.100 espectadors
al Teatre La Faràndula (entre El món del Màgic d'Oz, Els Pastorets, El conte de Hansel & Gretel i
Ratatouille, el petit xef), 1.600 al Teatre Poliorama de Barcelona (El món del màgic d'Oz), 500 a La
Sala Miguel Hernández (Pastorets infantils) i 300 al Teatre Principal de Sabadell (amb l'obra de
Nadal a la nit Qui talla el bacallà). La xifra global assolida aquesta temporada suposa un increment
de 2.500 espectadors respecte a la passada temporada.

El president de Joventut de la Faràndula, Salvador Peig, ha manifestat que "la temporada ha estat
més que positiva. Hem complert amb escreix els objectius marcats del que volem que Joventut de
la Faràndula faci a Sabadell i fora de la ciutat. La setmana que ve tanquem el curs de teatre infantil
(TTi) amb la mostra de final de curs, que serà un èxit segur com cada any, al igual que l'Aula Jove
que tancarà el proper 10 de juny també amb molt bons resultats". I encara ha afegit: "Pel que fa a
les representacions estem molt satisfets. Vam començar molt forts amb El Món del Magic d'Oz,
vam continuar amb un gran èxit amb Els Pastorets, vam reposar El Conte de Hansel i Gretel amb
grans resultats i èxit de públic." El Màgic d'Oz al Poliorama durant quatre setmanes va ser un èxit
rotund: "Ens va venir a veure moltíssima gent i hem acabat amb la cirereta que ha estat
Ratatouille, el petit xef. "

Per fer tot això s'ha implicat a un nombre altíssim de socis de l'entitat que han pogut participar dels
muntatges d'aquesta temporada: "Només puc tenir paraules de satisfacció i d'orgull. Des de la
Junta volem apostar per una fórmula oberta i participativa de l'Entitat, ja que participem al STA i
ens agrada col·laborar en tot el que podem", conclou.

ESTRENA DE LA TEMPORADA

El musical familiar Ratarouille, El petit xef, dirigit per Albert Gorina i Magda Palau, la darrera i
esperada producció que ha servit per tancar la Temporada 2015-2016, ha comptat amb un total de
4.915 espectadors, molt bona crítica i acceptació del públic.

El repartiment de Ratarouille, El petit xef, està encapçalat per Lua Amat, com a Remy, la rata; Eric
Alés com a Linguini, l'aprenent de cuina; Alba Garcia com a Colette, subxef de can Gusteave i
Toni Mas com a Ego, el crític gastronòmic. A tots ells, els acompanya un equip de 55 actors i
actrius d'entre 6 i 55 anys que completen la resta de repartiment. La gran majoria són socis de
l'entitat i/o alumnes dels cursos de taller de teatre per a infants (TTI: Taller de teatre infantil) i per
als joves (Aula Jove). La representació ha comptat també amb un total de 12 temes musicals
creats per a l'ocasió per Keco Pujol. En la direcció vocal hi trobem a Monserrat Saurí i la direcció
coreogràfica ha anat de la mà de Cristina Allande, de l'escola Ritme dansa. En aquest musical
Joventut de la Faràndula ha utilitzat per primera vegada a la història una escenografia giratòria.

Un dels directors del muntatge, Albert Gorina, ha manifestat estar "molt contents i satisfets del
resultat, ja que el públic és el que decideix si una obra està be o no i hem tingut un gran èxit de
públic i de crítica. El muntatge ha agradat molt i hem vist el públic amb moltes ganes de veure
l'obra". D'altra banda Salvador Peig ha destacat que "la Junta va apostar pel projecte de l'Albert i la
Magda, un producte nou que tenia molt bona pinta i que ens va il·lusionar molt, però que no
deixava de ser una aposta de risc. Era una proposta amb un text molt modern, una temàtica poc



clàssica i bastant innovadora dins de la línia de la Faràndula. Hi ha hagut una gran feina al darrera,
tant per part dels directors, com de tot el repartiment i de tota l'entitat en ple que s'ha bolcat en
aquest projecte. Estem molt contents perquè ha funcionat molt bé i hem tingut una molt bona
resposta del públic. Ha anat una miqueta millor del que esperàvem".

LA NOVA TEMPORADA

De cara a la nova temporada, Salvador Peig, ha manifestat que "em conformaria que fos igual que
aquesta temporada", tot i que ha afegit que "mai ens conformem amb el que tenim i sempre volem
fer un pas més endavant. El que volem es consolidar el que tenim, seguir mantenint el nivell,
seguir mantenint l'estimació del públic i l'entitat viva i efervescent. Per la nova temporada repetirem
Hansel i Gretel, repetirem Ratatouille i ja tenim una nova proposta

sobre la taula", ha conclòs Peig.


