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Aquest divendres, La Quarte-
ra iniciarà el seu cicle de teatre so-
cial i polític. Un cicle que, tal com 
va explicar un dels seus programa-
dors, Albert Gonzàlez, no és fàcil 
de programar. Segons els organit-
zadors, “no és fàcil trobar obres de 
caràcter polític, social i feminis-
tes”, i és per això que de moment 
la programació fins a l’abril comp-
ta només amb quatre funcions fi-
xades. Gonzàlez va explicar que 
seguiran treballant per la progra-
mació i que no descarten que aca-
bi entrant algun altre espectacle al 
llarg de la temporada. 

La Quartera ha buscat no allu-
nyar-se d’aquest teatre reivindi-
catiu i que porti a la reflexió, i co-
mençarà la temporada aquest 
divendres a les 9 del vespre amb 
d u e s  o b r e s  d e  m i c r o t e a t r e : 
250.000.000 candidats, de la com-
panyia Les candidates i dirigida 
per Jaume Viñas, i INI (Dins), de 
la companyia La Cítrica i dirigida 
per Montse Folgado. 

La pr imera a r r iba de la mà 
d’una companyia jove i posa so-
bre la taula un tema de debat: la 
maternitat subrogada. Explica la 
història de dues noies que espe-
ren ser inseminades en un hos-
pital. La segona també proposa 
un tema delicat, ja que explica la 
història d’una jove que pateix les 
conseqüències d’un primer abús. 
Aquest trauma l’acompanyarà al 
llarg de la seva vida.

Ahir dimecres, Falstaff de Giu-
seppe Verdi va ser l’obra escolli-
da per encetar la temporada de 
l’Associació d’Amics de l’Òpe-
ra de Sabadell (AAOS). L’espec-
tacle, sota la direcció escènica de 
Pau Monterde i amb Daniel Gil 
de Tejada a la musical, es tracta 
d’una òpera còmica, l’última es-
crita per Verdi. Amb Falstaff, l’AA-
OS segueix amb l’aposta d’òperes 
de grans dimensions inèdites dins 
del cicle d’Òpera de Catalunya 
com ja havien fet amb Turandot, 
Otello o Don Carlo.

El muntatge compta amb un 
ample repartiment integrat per 
cantants catalans, alguns formats 
a l’Escola d’Òpera i que s’han 
professionalitzat la darrera dèca-
da en les produccions de l’entitat. 

‘La botiga dels horrors’, la pri-
mera obra de la temporada del 
Teatre Sant Vicenç, ha abaixat el 
teló amb 1.700 espectadors. El 
musical va dir adeu el diumenge 
passat amb la seva última funció. 
L’obra és una adaptació del clàssic 
musical Little shop of horrors, d’Alan 
Menken i Howard Ashman, un es-
pectacle que no té com a públic 
objectiu els nens. Tot i això, sem-
bla que ha convençut el públic en 
les seves deu actuacions durant el 
setembre i l’octubre.
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TEATRE  La programació compta amb 4 funcions fins a 
l’abril. La primera, divendres, començarà amb dues 
obres de microteatre amb el feminisme com a bandera
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Entre ells destaca el baix baríton 
Toni Marsol, que interpretarà el 
rol principal de Sir John Falsta-
ff, bevedor lasciu que acabarà ri-
diculitzat i que va ser tractat en 
diverses comèdies de Shakespe-
are. Completaran l’ampla nòmi-
na de protagonistes els cantants 
Carles Daza, Albert Casals, Ma-
ría Luisa Corbacho, Marga Clo-
quell, Anna Tobella, Jordi Casa-
nova i Marc Pujol.

Per a tots aquells que es van 
perdre l’estrena, ho podran tornar 
a veure els pròxims 26 i 28 d’octu-
bre a La Faràndula, abans que faci 
gira per altres poblacions catala-
nes. A més, avui dijous 25 i el prò-
xim dissabte 27 també es podrà 
veure Falstaff amb l’actuació dels 
alumnes de l’Escola d’Òpera. 

A banda de les qua-
tre propostes inicials, 
la Quartera no dona 
la temporada per 
tancada. Esperen que 
al llarg dels següents 
mesos s’afegeixin 
propostes a la seva 
programació
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Des del Teatre Sant Vicenç es 
mostren satisfets amb els resul-
tats de l’obra i amb el volum de 
públic que han aconseguit, i no 
descarten portar fora de la ciutat 
l’espectacle, si hi ha l’oportunitat 
de fer-ho.

Ara, a partir del 9 de novembre 
i fins al 25 del mateix mes, agafarà 
el relleu l’obra La gàbia de les boges, 
un cabaret de Jean Poiret dirigida 
per Antoni Garcia, i que es repre-
sentarà els caps de setmana, de di-
vendres a diumenge.

La segona funció arribarà el 17 
de novembre, de la mà de la com-
panyia alGalliner amb una adap-
tació d’una obra seva. Deixa’t 
d’històries, una adaptació d’Histò-
ries de Sabadell, serà dirigida per 
Albert Gonzàlez, i Alba Collado, 
Marc Lorenzo i el mateix Gon-
zàlez en seran els actors. L’obra 
també comptarà amb la música 
que Joan Solé va compondre ara 
fa deu anys per a l’obra original. Es 
tracta d’una obra amb música i hu-
mor; una aposta apta per a nens, ja 
que –segons Gonzàlez– també 
volien buscar un públic més jove i 
familiar dins del cicle.

El 29 de març arribarà l’obra El 
mar no hi cap dins una capsa de sa-
bates de Laia Alzina, que farà un 
repàs als clixés de la infantesa, tal 
com va assegurar la programado-
ra Alba Collado.

Si no hi ha noves incorporaci-
ons, el 26 d’abril tancarà la tem-
porada Camellia, de la companyia 
Dell’anima. Mireia Vila, directora 
i violinista de l’espectacle, va ex-
plicar que es tracta d’una propos-
ta amb la música, la dansa i el text 
com a punts principals, amb peces 
de “molta sensibilitat” basades en 
la música barroca. La companyia 
Dell’anima està formada per inte-
grants de Sabadell i Camellia la in-
terpretarà l’actriu Neus Elfa, amb 
Olga Truman i Mireia Vila als vio-
lins acompanyant un text de Mer-
cè Rodoreda.


