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Una escena del muntatge, que dirigeix Lluís Saus

C. C.

Autor d’autèntics èxits del 
teatre català com El mètode 

Grönholm o Paraules enca-

denades, Jordi Galceran va 
decidir teixir «un thriller pur i 
dur» amb Carnaval, on desa-
pareix un nen i s’anuncia la 
seva imminent mort –en 30 
minuts– que serà retransmesa 
per internet en directe.

Molts hauran vist la produc-
ció dirigida per Sergi Belbel 
amb actors com Marta Ange-
lat, Roger Casamajor, Mar Ull-
demolins o Sílvia Bel, però ara 
hi ha l’oportunitat de veure-le 
a un escenari sabadellenc de 
la mà de la companyia ama-
teur local Associació Artística 

Encert.
Amb direcció de Lluís Saus 

i producció de Josep Salomó, 
el grup ofereix dues funcions, 
aquest dissabte i diumenge a 
les 18h, a l’Auditori Pere Quart 
del carrer Lacy. Els intèrprets 
encarregats de posar en tensió 
l’espectador i desafiar la seva 
intel·ligència són Maite Font, 
Jordi Martínez, Xajo Gorina, 
Núria Cantó i Olga Armengol.

Preguntat sobre la situació 
extrema que planteja l’obra, 
en alguna entrevista Jordi Gal-
ceran ha dit que «com a autor, 
el que jo busco és que hi hagi 
una història molt intensa, 
intento imaginar les coses 
més fortes possibles», i que 
«el teatre es fa d’històries 

ASS. ARTÍSTICA ENCERT

excepcionals i has de buscar 
la manera que arribin el més 
endins possible en l’especta-
dor, sense arribar a trencar la 

seva versemblança».
Tot un repte interpretatiu per 

l’Associació Artística Encert, 
que amb aquestes funcions 

s’acomiada de Sabadell per-
què a partir de gener inicia la 
gira per Catalunya amb aquest 
muntatge n

«Carnaval», de Jordi 
Galceran, de la mà del 
grup de teatre Encert
Dissabte i diumenge a l’Auditori Pere Quart

FLAIXOS

 «Luces de bohemia» 
i «Ve de nou (sobretot al 
principi)» tornen al Sol

El Teatre del Sol reprèn 
aquest cap de setmana 
amb normalitat les funcions 
de Luces de bohemia, de 
Ramón Mª del Valle-Inclán 
a la sala petita (dissabtes 
a les 22h i diumenges a 
les 18.30h, 15 euros), 
mentre que dissabte (20h) 
continua en cartell Ve de 

nou (sobretot al principi), 
de la companyia Estrena 
Morena. Amb text i direcció 
d’Anna Fité, els actors 
sabadellencs Jep Barceló 
i Carles Prats es reserven 
un tercer actor sorpresa a 
les funcions... (12 euros, 

Estela Pèrez i Enric López Albert Freixas

 El Més Petit de Tots continua amb una trobada professional

Amb funcions plenes pel cap de setmana, el festival creat a LaSala pel públic 
de 0 a 5 anys, El Més Petit de Tots, inclou des d’ahir una trobada internacional 
de programadors i festivals d’arts escèniques per debatre sobre el sector. Hi 
participen unes 45 persones– amb 14 llengües representades!–, que dissabte 
assistiran a la presentació de «Baby Lab» i el projecte «LaSala entre tots» (a la 
imatge, l’espectacle «Little night» que es veurà diumenge a LaSala).

 «Ciències o lletres», el musical del Teatre Sant Vicenç

Fins el 26 de novembre encara es pot gaudir al Teatre Sant Vicenç de Ciències 

o lletres, una comèdia musical de creació pròpia que aposta pel talent jove del
centre creualtenc. El jove cos directiu està encapçalat per Tom Colomer i 
Dalmau Pérez, amb coreografies de Clara Cadafalch i Cristina Pineda. Les 
funcions són dissabte a les 22h i diumenge a les 18h (públic recomanable a 
partir de 12 anys).

reserves a estrenamorena@
gmail.com). Per l’esperpent 
de Valle-Inclán es pot reservar 
a través del web del teatre 
(www.teatredelsol.org) o a 
taquilla (Sol, 99).

 Albert Freixas avança 
temes del disc «Oopalana» 
dissabte al Balboa

El músic sabadellenc Albert 
Freixas passa aquest 
dissabte per l’escenari 
del Balboa, al carrer Marià 
Fortuny, just abans de treure 
oficialment el seu segon disc 
Oopalana. Segueix rodant 
els nous temes de cara a 
la gira de presentació que 
començarà l’any vinent. El 
concert començarà a les 
23.15 h (entrada lliure).

 Concert de música 
africana a L’EstruchBar
El grup sabadellenc de 
música i dansa tradicional 
de l’Àfrica de l’oest Na Nara 

torna aquest dissabte a 
L’EstruchBar (Sant Isidre, 
140; 22h amb entrada lliure) 
dins el cicle de concerts de 
l’equipament municipal. Olek, 
Jan, Coteman, German, Alba 

i David toquen instruments 
de percussió com el djembé 
o el dundún però amb 
especial protagonisme dels 
instruments melòdics, d’altra 
banda no tant coneguts, com 
és el balafon i el kamele 
n’gonyi.

 Cinema francès en 
versió original com cada 
dilluns a l’Alliance

El cicle «Cinéma du lundi» 
porta dilluns a l’Alliance 
Française (Sant Joan, 35; 
20h) L’armée des ombres 

(1969), de Jean–Pierre 
Melville, amb Lino Ventura, 
Paul Meurisse, Jean-Pierre 
Cassel i Simone Signoret.
L’entrada és lliure.
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