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ESPECTACLES

LaSala, a punt pel seu 10è aniversari
El teatre municipal dedicat al públic familiar ja té les entrades a la venda
Una festa a càrrec de 
la Companyia Efímer 
i el seu espectacle 
«La gran tempesta» 
marcarà el 10è 
aniversari de LaSala 
Miguel Hernández 
el curs vinent. Les 
entrades de la 
temporada van sortir a 
la venda divendres.

c. c.

Equipament escènic de refe
rència dedicat a la creació i a 
la difusió d'espectacles per a 
infants i joves, LaSala Miguel 
Hernández celebrarà la pro
pera temporada els seus 10 
anys de vida amb un balanç 
més que positiu al darrera.

Des de l'octubre de 2006 
s'hi han fet 991 representa
cions, hi han passat més de 
188.000 espectadors i hi han 
actuat un total de 244 com
panyies. de les quals un bon 
nombre han estat catalanes, 
però també de l'Estat espa
nyol i d'altres països com 
França. Itàlia, Bèlgica, Alema
nya, l'índia o el Quebec.

D'altra banda, 54 compa
nyies o empreses catalanes 
han creat els seus especta
cles fent residències a LaSala 
o als equipaments col·labora

dors, com L'Estruch. Han pas
sat per la sala escolars proce
dents de 14 ciutats catalanes. 
Sense anar més lluny, durant 
la temporada 2015-2016 hi 
han passat més de 13.000 
espectadors.

Nova temporada
L'ocubre vinent (dia 16) el tea
tre de la Ronda Roureda aixe
carà el teló de la nova tem
porada amb Els perseguidors

de paraules, proposta dirigida 
pe Marc Artigau que Imagi- 
nart portarà posteriorment al 
Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC). Uns dies abans, però, hi 
ha la festa del 10è aniversari: 
el dia 9 amb La gran tempesta, 
de la companyia Efímer.

El 5 de novembre arrenca el 
festival *EI més petit de tots*, 
amb destacades companyies 
catalanes i internacionals que 
s'adrecen només al públic de

0 a 5 anys.
De la resta de la programa

ció es pot destacar Vuelos, 
d'Aracaladanza. espectacle 
inspirat en Leonardo da Vinci 
on la companyia de dansa con
temporània explora el somni 
universal de l'home: el vol. I 
ho fa amb un espectacle que 
té com a ingredients essenci
als la fantasia, la imaginació i 
la màgia.

Aquesta cita serà al Teatre

Principal però la majoria de 
propostes són a LaSala.

Per exemple. Hilos de La 
Rous, una peça autobiogràfica 
en què Rosa Díaz parla de la 
història de la seva mare, una 
dona plena de vida, que va 
infantar catorze fills.

També passaran per 
l’escenari municipal la 
Superbleda de La Bleda; 
Per nadal, pas de pardal 2.0

—m—

El Mag Lari torna a 
La Faràndula amb 

un nou espectacle, 
«Lari Poppins»

del sabadellenc Rah-mon 
Roma (una actualització i 
modernització d’aquell CD Per 
Nadal, pas de pardal, 21 anys 
després); Euphonia en clau 
de fa, de l'Animé; Planeta Ka, 
d'Imaginart; Tromponautes, 
de l'Orquestra Simfònica del 
Vallès; Lari Poppins, del Mag 
Lari (5 de febrer a La Faràndula; 
Ploramiques, de L'Estaquirot; 
Els tres porquets es caguen 
de por, dels sabadellencs 
Samfaina de Colors; La 
Biblioteca de cuerdas y nudos, 
de J. A. Portillo, El petit piano, 
del Centre de Titelles de Lleida, 
i Sensacional, d'Imaginart 
(www.lasalateatre.cat) ■

El cor bielorús Polifònica 
Chamber actua a La 
Patronal de Sant Quirze
Ha passat pel festival de Cantonigròs

c. c.

SANT QUIRZE.- Aprofitant el 
seu pas pel 34è Festival Inter
nacional de Música de Canto
nigròs -que s'ha acomiadat 
el cap de setmana amb 19 
mil espectadors i 1.050 con
cursants de 30 grups d'arreu 
del món-, el Polifònica Cham
ber Choir de Minsk (Bielorús- 
sia) oferirà un concert aquest 
dimarts dia 19 a La Patronal, a 
Sant Quirze del Vallès.

La cita és a les 20.30 h 
amb una entrada de 4 euros. 
Els cantaires arribaven ahir al 
municipi vallesà per ser allot
jats en diverses famílies volun

tàries. Ho organitza la Societat 
Coral Il·lustració Artística amb 
col·laboració de l'Ajuntament 
de Sant Quirze, tal com han fet 
anualment amb altres cors de 
prestigi internacional, molts 
d'ells filipins.

Dirigit per Pavel Shepelev. 
el Polifònica Chamber Choir 
és una formació amateur però 
formada per una trentena de 
veus amb una àmplia experièn
cia en el cant coral. Tenen un 
repertori variat d'autors tant 
clàssics com contemporanis i 
inclouen habitualment peces 
del folklore bielorús, molt arre
lades a la seva cultura i sovint 
lligades a ritus ■

D.S.

El cor actuava ahir a Barcelona i aquest dimarts serà a Sant Quirze


