
13 de febrer del 20194 El Pla

L’obra va tenir com a escenari un típic castell medieval.

Una vegada hi havia un rei 
és el títol del nou espectacle 
de la Colla dels 50 i més de 
Mollerussa que es va poder 
veure el cap de setmana pas-
sat al teatre L’Amistat de la 
capital del Pla d’Urgell. Ins-
pirat en els contes infantils, 
l’obra va comptar amb la 
participació d’unes noranta 
persones entre actors, figu-
rants i personal tècnic. L’au-
tor i director d’aquesta obra  
va ser Joaquim Fabrés.

La trama de l’obra defensa 
la tenacitat, la iniciativa i la 
constància, entre d’altres, 
per aconseguir fer realitat 
tot allò que es persegueix 

i  en aquest cas,  perquè 
l’amor triomfi per damunt 
de totes les circumstàncies 
i adversitats.

El text teatral, defensat per 
vuit actors principals, combi-
na tocs d’humor i moments 
de tendresa. Escenes amb 
gran presència de figurants 
a l’escenari i música que bar-
reja estils tan oposats com 
l’òpera o el heavy metal, con-
formen aquest conte pensat 
per a tots els públics i sobre-
tot, pel gaudi de tothom que 
presenciï l’espectacle.

En concret, les represen-
tacions es van dur a terme 
divendres, 8 de febrer, a les 

10 del vespre; dissabte, 9 de 
febrer, a les 6 de la tarda i a 
les 10 del vespre, i diumen-
ge, 10 de febrer, a les 6 de la 
tarda. Les entrades ja es van 
posar  a la venda de dimarts 
5 a dijous 7 de febrer, de 5 a 
8 de la tarda, al vestíbul del 
teatre, i dues hores abans de 
cada representació fins a es-
gotar-les. En total, unes 1.800 
persones aproximadament 
van passar per L’Amistat al 
llarg dels quatre dies.

Cal destacar que la re-
captació obtinguda per la 
representació de l’obra es 
destinarà, com en les ante-
riors edicions a La Marató de 

TV3, i diferents aportacions a 
entitats benèfiques de la nos-
tra ciutat seguint un dels ob-
jectius principals de la colla 
que és la solidaritat.

Una vegada hi havia un rei 
és el cinquè espectacle que, 
sota la direcció d’en Fabrés, 
representa La Colla dels 50 
i més: El Musical dels Musi-
cals, The Fifty’s Club Euro-
visió i Amb H d’Història van 
ser els quatre anteriors, que 
també van ser un gran èxit 
de públic. Cal remarcar que 
aquesta entitat, que aplega 
diverses colles del 50, par-
ticipa en diverses activitats 
com el Carnaval.  

REPORTATGE

Un rei a Mollerussa
El teatre L’Amistat va acollir l’espectacle de la Colla dels 50 i més ‘Una vegada hi havia un rei’, que va ser 
tot un èxit de públic. Òpera, música actual amb tocs d’humor i tendresa van ser les protagonistes de l’obra, 
que destinarà la recaptació a activitats solidàries com La Marató de TV3 i entitats benèfiques locals 

TRAJECTÒRIA

Solidaritat: La Colla dels 50 i 

més va nàixer amb l’objectiu 

que els grups de veïns que ja 

han complert els 50 anys 

continuïn portant a terme 

activitats pel municipi, un cop 

acabat l’any de la celebració. 

Així, un bon grapat de 

persones participen en les 

activitats que s’organitzen 

anualment, com la del 

Carnaval i altres festes que 

tenen lloc a la capital del Pla.
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La banda de genets de l’obra. 

La música va tenir el seu protagonisme. 

Reines i herois de tot tipus, a Mollerussa el cap de setmana. 

Amor i passió, a dalt de l’escenari. 

Els actors van omplir l’escenari del teatre. 
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Unes.1800 

persones van 

gaudir de l’obra, 

que va tenir  

un component 

solidari

Les 

representacions 

es van dur a 

terme des de 

divendres fins  

diumenge


