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El nou festival Vet aquí Sabadell 
escamparà contes encara que plogui
Hi participen una trentena d’actors i narradors sabadellencs

LLUÍS FWANCO

Anna Hté va inaugurar ahir el festival, actuant al Taulí

Funcions individualitzades 
pels nens del Taulí

CIA. TOCATS DEL BOLET

Un assaig del nou espectacle, sorgit de l'escola de dansa Bots

La sala gran del Teatre 
del Sol estrena «Alícia, 
un viatge meravellós»
L’espectacle es veurà en vuit funcions

J.A.

Amb el festival Vet aquí 
Sabadell, la trentena llarga 
de narradors i actors que 
avui dissabte l'inicien aspiren 
a convertir la ciutat en la de 
referència en l'art de contar 
contes infantils en públic. 
Tots hi actuen de franc, amb 
l'esperança de ser molts més 
en la propera edició, d'atraure 
també narradors espontanis, i 
d'arribar a tots els barris.

Els tres escenaris, actius 
d’onze a una del migdia i de 
quarts de cinc a set de la 
tarda, són entre la plaça del Dr. 
Robert i la del Racó del Cam
panar. a la plaça del Gas i als 
jardins de l'antiga Caixa d’Es
talvis de Sabadell. En cas de 
pluja, es traslladaran, respecti
vament, al Casal Pere Quart, el 
Museu del Gas i l'auditori de 
l'Espai Cultura de la Fundació 
Antiga Caixa de Sabadell.

Les actuacions seran 
breus. Màxim, vint minuts. De 
moment, hi ha anunciades les 
de Laura Coll. Rah-mon Roma, 
Sherezade Bardají, Bruna Feli
ciano, Francesc Rocamora, 
Marta Tricuera, Salva Reig, 
Anna Vidal, Pau Tarruelt, Gerard 
Llobregrat. Núria Rocamora, 
Montse Costa Canas, Berta 
Rubio, Susagna Navó, Contes 
d'Aprop, Pànic Escènic, Quirze 
Casablanques, Montse Serra, 
Pep Carpena, Anna Rocamora, 
Santi Ricart. Ramon Reñé, 
Maria Dolors Pont, Jordi Cantó. 
Alba Valero, Cristina Barbero, 
Ton i Ferrer i Edu Beltran ■

Als hospitals, els divendres 
són els dies que es donen 
més altes. És una tendència 
universal. D'aquí que a 
l'aula escolar del Taulí 
només hi hagués quatre 
nens quan ahir al matí va 
esdevenir l'escenari 
inaugural de Vet aquí 
Sabadell, el nou festival de 
contes que avui dissabte 
omplirà el Centre de la 
ciutat. El de la concurrència 
mès aviat més minsa seria 
una bona notícia si no fos 
perquè de seguida es van 
omplir els llits vacants I a la 
gran majoria de nens

ingressats les malalties i 
els tractaments no els 
permetien anar a l’aula 
escolar. L'ac :rlu, escriptora i 
guionista Anna Fité, que els 
hi va presentar l’espectacle 
D'on venen les fades, n'era 
més conscient. Després de 
l'aula, o els quatre nens es 
van afegir a contar contes, 
va recórrer algunes de les 
habitacions, repetint la 
funció per a un o dos nens 
a cadascuna. Diversos 
voluntaris, entre els quals el 
col·lectiu Pallapupes, 
actuen habitualment pels 
nens ingressats al Taulí.

CARLES GASCÓN

«És difícil de definir, seria 
com un musical... però sense 
cantar», diu Montse Argerní. 
És a dir, dansa -la que té més 
pes- i també teatre. Una pro
posta familiar on Argemí signa 
les coreografies i comparteix 
la creació i direcció amb Núria 
Rocamora i Elisabeth Ollé.

Alícia, un viatge meravellós 
aixeca el teló aquest dissabte 
i demà diumenge (18h) a la 
sala gran del Teatre del Sol i 
estarà en cartell quatre caps 
de setmana amb un total de 
vuit funcions.

Resulta «una aposta una 
mica diferent», per a tots els
públics, on s'explica el conte 
amb un gran protagonisme de 
la dansa. El projecte sorgeix 
de l’escola de dansa Bots, 
que dirigeix Montse Argemí, 
que recentment portava a la 
sala petita del Sol la original 
proposta de dansa i música

en directe El viatge. Aleshores 
ho feien amb la cia. Mother 
(per adults) i ara arriben amb 
la companyia que l'escola té 
per al públic infantil: Tocats 
del Bolet.

Han aprofitat l’escenografia 
d'E/s Pirates del Sol però «amb 
canvis i projeccions». Hi ha 
cinc personatges principals, 
interpretats per Alba Cruells 
i Mariona Quirante ique com
parteixen l’Alícia), Pol Roselló 
(conill), Anna Segalà (gat), Eli
sabeth Ollé (barreter) i Júlia 
Trias (reina). A més, donen 
vida a més personatges.

Un grup de 16 nens i nenes 
completen el repartiment. 
Aquests venen a ser «els pen
saments i les emocions de 
l'Alícia, com si estiguessin 
dins el seu cap».

D'altra banda, es reprèn For
tuna, Fortuna, d’Eduardo de 
Filippo, a la sala petita dissab
tes a les 21.30 I diumenges 
(nou horari) a les 18.30 h ■

Imatge promocional d’«B visitant inesperat », que s’estrena al Ciervo Teatre aquest dissabte

Més Agatha 
Christie amb 
«El visitant 

' inesperat»

REDACCIÓ

El cicle dedicat a Agatha 
Christie a El Ciervo Teatre en el 
40è aniversari de la seva mort 
viu aquest dissabte una nova 
estrena després del recent 
èxit amb Black Coffee. Ara és 
el tom ú'EI visitant inesperat, 
sobre una novel·la escrita per 
la reina del misteri el 1950 i 
que ha traduït i adaptat al tea
tre Edu Beltran.

Francesc Monserrate dirigeix 
aquest elenc protagonitzat per 
Ricardo García. Marina Viñas i 
ell mateix en el paper de Ric
hard Warvick, aquest cop amb 

* un assassinat que cal resoldre 
amb una deducció purament 
psicològica: a diferència del

què és habituai, els fets no 
succeeixen a la vista.

El muntatge es representarà 
els pròxims dies 2, 3, 9, 10, 
16 i 17 d'abril, dissabtes a les 
22 h i diumenges a les 18 h, 
a la sala del carrer Viladomat, 
26.

L'entitat s'ha esforçat al 
màxim, diu, en «aconseguir 
una escenografia, ambienta
ció, vestuari i il·luminació que

submergeuin l'espectador en 
l’escena f€!nt-los sentir part de 
la pròpia casa».

Reserves
Es poden reservar entrades 
per Atrapalo.com, whatsapp al 
telèfon de teatre 627769165, 
per correu a teatreciervo@ 
gmail.com i amb un missatge 
a la pàgina de Facebook d'El 
Ciervo Teetre.

Molt diferent que el títol 
anterior, aquí la mort a la casa 
dels Warvick traurà a a llum 
els dolors, passions, amors, 
desamors i secrets que abas
ten dues generacions de la 
família protagonista.

Altres intèrprets de l'obra 
són Èric Avellana. Marina Que- 
lart. Marina Jornet, Pere Sala, 
Aleix Bistuer, Adrià Garcia i 
Jordi Saiallasera ■

Cants al Vent 
i la coral La 
Unió a Sant 
Oleguer

REDACCIÓ

La Coral Cants al Vent, 
de Sabadell, i la Soci
etat Coral La Unió de 
Palau-Soiità i Plegamans 
ofereixen un concert con
junt aquest dissabte al 
centre cívic de Sant Ole
guer (Sol i Padrís, 93) a 
les 18.30h. La primera 
interpretarà un programa 
variat sota la direcció de 
Sergi Edo i la segona farà 
dues peces del musical 
Mar i cel i A concert cele
braron, d'Andrew Lloyd 
Webber. Acabarant can
tant juntes Al·leluia, de 
W.A. Mozart ■


