
LES NOSTRES 
BOTIGUES 

SOLIDÀRIES

Ca n’Oriac
pl. Fuensanta, 5

La Creu de Barberà

Lope de Vega, 9

Les botigues solidàries
de Càritas venen roba 

de vestir i complements
de la llar nous o reciclats

en molt bon estat, a 
preus molt econòmics.

La roba procedeix de 
donacions d’empreses, 
comerços i particulars.

El nostre objectiu és
múltiple:

- Aconseguir recursos 
econòmics per als altres
projectes de Càritas a la 

ciutat.

- Col·laborar amb la 
cultura de l’aprofitament

i el reciclatge.

- Proporcionar una 
plataforma formativa a 

persones provinents dels
nostres programes 
d’inserció social, que 
cerquen el seu primer 

lloc de treball.

Les botigues son ateses
per un nombrós equip de 

volutàries de Càritas.

DONATIUS

Si voleu col·laborar
econòmicament amb la 
nostra tasca solidària
podeu fer els vostres

donatius a:

Banc Sabadell
ES15 0081 0900 
8000 0178 0079

CaixaBank
ES02 2100 0027 
2702 0100 8155

Salut, 42 ) 93 725 35 00 

L’actor Xavi Clapés interpreta el personatge de Gynn / Ó. ESPINOSA

TEATRE  L’espectacle, basat en la pel·lícula de Disney, manté l’essència però 
incorpora canvis per garantir una resposta del públic com la de l’any passat

‘Rapunzel’ torna a La Faràndula esperant 
repetir l’èxit de la seva primera temporada
Jaume Mas Roma  •  @jmasroma  #LaFarandula  

Avui  dissabte torna a La Faràn-
dula l’adaptació del film de Disney 
Rapunzel. L’obra repeteix dins de 
la programació de La Joventut de 
la Faràndula per segona tempora-
da després de l’èxit de públic de 
l’any passat. La codirectora de l’es-
pectacle, Maria Pla, explica que 
l’essència de l’obra segueix sent 
la mateixa de l’any passat, però hi 
ha hagut petits canvis, sobretot 
de detalls. “Hem buscat anar una 
mica més lluny en algunes acci-
ons i algunes escenes”, indica Pla. 
Tot i que els personatges princi-
pals segueixen sent els mateixos 
en alguns moments de l’especta-
cle, han buscat “estripar-los”. És el 
cas dels dos soldats. “Són els per-
sonatges més còmics i hem volgut 
fer-los encara més divertits per-
què la gent rigui més”, assenyala. 

Pel que fa al repartiment, a trets 
generals no ha tingut cap canvi. 
Tot i això, hi ha la incorporació 
d’Ivan Pérez que passa de soldat 
ras a lladre, i alguna altra nova in-
corporació més en petits papers. 
Segons Pla, la gent que repeteixi 
notarà algun canvi però creu que 
seran “per millorar”. 

Xavi Clapés, que interpre-
ta el personatge protagonista de 
Gynn, explica que tot i que els pe-
tits canvis que s’han introduït no 
afecten directament el seu perso-
natge i tampoc el de la Rapunzel, 
ell també ha volgut introduir algu-
nes modificacions. “He portat al-
guna escena a l’extrem”, avança. 

Segons l’actor, ara el seu personat-
ge busca ser “més còmic amb els 
lladres, més dur amb els soldats o 
més romàntic amb la Rapunzel”.

Tant directors com actors coin-
cideixen que tornar amb un text 
fet amb anterioritat és més fàcil, 
però afirmen que tot i això no es 
lliuren dels problemes del princi-
pi. “Tornar a agafar el guió i treu-
re-li la pols no és tan fàcil com 
sembla, però amb poques setma-
nes ja tornes a tenir les ganes de 
pujar a l’escenari”, afegeix Clapés.

Repetir la bona rebuda

Des de La Joventut de la Faràndu-
la esperen que es repeteixi la bona 
rebuda de l’any passat en què 
pràcticament van fregar l’afora-
ment complet en totes les funci-
ons. “És una obra molt rodoneta, 
amb una molt bona banda sonora 
feta per Xasqui Ten”, diu la direc-
tora, “esperem que el públic res-
pongui com ho va fer l’any passat”. 
Clapés creu que “tot apunta que 
aquest èxit es repetirà”. 

L’espectacle sota la direcció de 
Pla i Salvador Peig seguirà amb els 
seus 18 temes musicals que ja van 
enlluernar grans i petits la tem-
porada passada, acompanyats 
dels balls i coreografies fetes per 
Montse Argemí. Unes coreografi-
es que en aquesta ocasió, igual que 
l’any passat, no compten amb un 
cos de ball que acompanya, sinó 
que els mateixos actors de la com-
panyia l’assumiran.

Redacció

La companyia francesa Zart 
arriba a l’Estruch avui dissabte a 
les 21 h amb Sorry for Paradise. La 
companyia presenta un especta-
cle en què es barregen les experi-
ències dels seus dos membres: Ju-
lie Pichavant, performer, actriu, 
autora i directora; i Phipippe Pi-
tet, artista plàstic i escenògraf. 
Sorry for Paradise és un treball pro-
fundament relacionat amb la mú-
sica i el ritme, que tracta la mar-
ginació, els poders simbòlics 
subjacents, el determinisme i de 
la història, invocant la crítica so-
cial, un pensament lúdic i el sentit 
de la bellesa.

La idea de l’espectacle sorgeix 
d’una investigació de Pichavant 

a Colòmbia. L’artista va seguir 
el corrent de diferents rius com 
el Riu la Vieja, el Cauca, el Mag-
dalena i també l’Oceà Atlantic. 
D’aquesta ruta en van sorgir veus 
i testimonis d’una natura paradi-
síaca, però que al mateix temps 
pateix una explotació del terri-
tori. A través d’aquesta idea, els 
personatges de l’espectacle po-
sen en qüestió la capacitat huma-
na de resistir el col·lapse. Tot això 
en un espectacle que es mou entre 
la tragèdia i la comicitat però que 
farà reflexionar al públic.

Amb aquesta obra, la compa-
nyia Zart, que Pichavant i Pitet 
van iniciar el 2013 segueix amb la 
seva feina de parlar de la memòria.

‘Sorry for Paradise’ farà 
reflexionar a l’Estruch

Redacció

L’espectacle de  Lola Solani-
lla Una ciutat d’ombres s’acomia-
da avui dissabte de LaSala amb la 
seva última representació. L’obra 
és una mescla de llum i dansa, amb 
la interpretació del ballarí Hector 
Puigdomenech. 

Després de voltar per diferents 
escoles, Una ciutat d’ombres farà 
una última funció avui a les 20 h. 
L’espectacle, enfocat per a nens 
a partir de 8 anys, és interactiu i es 
convida el públic a participar-hi 
i crear les llums i ombres. A par-
tir de diferents materials, objec-
tes i llums, els infants poden jugar 
a crear la seva ciutat imaginària al 
gust de cadascú i animant a la col-
laboració grupal.

‘Una ciutat d’ombres’ 
s’acomiada a LaSala 

Els nens poden crear 
la seva ciutat a través 
de materials, llums i 
ombres / CEDIDA
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