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Oci, temps lliure, 
vida & cultura

“Volem, volem, volem, volem!” 
cantaven les gavines mentre aixe-
caven enlaire el préssec gegant. I 
també volava la imaginació dels es-
pectadors que havien anat a veure 
el cap de setmana passat El préssec 
gegant, de La Joventut de la Faràn-
dula. L’obra s’allunya de les pro-
postes que la companyia ha escollit 
últimament en forma d’adaptaci-
ons de contes clàssics versionats 
a la gran pantalla per Disney amb 
una estructura semblant entre ells 
–Rapunzel, La Bella i la Bèstia–. 

El préssec gegant fa volar la ima-
ginació amb una història esbo-
jarrada i sorprenent. Tot i que 
l’adaptació a l’escenari no és fà-
cil, compleix bé en l’apartat tècnic 

amb un espectacular préssec ro-
tatori i amb projeccions de colors 
per situar-nos millor en la història 
i per donar vida al préssec quan cal.

Pel que fa a les actuacions, sor-
prèn positivament la de la pro-
tagonista Jana, interpretada per 
Berta Brasó i Júlia Antolinos. 
Amb només 10 anys, les dues por-
ten gran part del pes de l’especta-
cle tant en el moment de l’actuació 
com en el de les cantades amb mol-
ta solvència. També els insectes en 
general es desenvolupen bé en les 
parts cantades i actuades, amb es-
pecial atenció per al cuc de seda de 
Xavi Salavert, que atreu mirades i 
riures tant de grans com de petits 
amb la seva bona actuació gestual. 
El cos de ball comptava amb una 
novetat respecte a altres obres: la 
incorporació de swing per part de 
Swingcopats, que se sumava al ja 
habitual grup que acompanya les 
parts musicades de La Joventut de 
la Faràndula.

En definitiva, una aposta que 
arrisca i ho fa amb un bon resul-
tat. L’obra abasta un públic una 
mica més menut que les últimes 
obres musicals de la companyia, 
però convenç qui ha de convèn-
cer, les famílies i sobretot els pe-
tits de casa.

El cos de ball interpretant les gavines i Berta Brasó amb Xavi Salavert a dalt del préssec / VICTÒRIA ROVIRA

Encara queden tres 
actuacions d’‘El 
préssec gegant’ 
abans no acabi la 
temporada. Dis-
sabte 25 a les 18 
h, i diumenge 26 
amb sessió doble: 
a les 12 h i a les 18 
h, al teatre de la 
Faràndula

‘El préssec gegant’
fa volar la 
imaginació amb 
una història 
esbojarrada 

TEATRE  L’estrena de la temporada de la Joventut de 
La Faràndula va aconseguir omplir el teatre en el 
seu primer cap de setmana amb una aposta valenta 
i efectiva tant en l’àmbit tècnic com en l’actuació

El préssec brilla 
a La Faràndula
Jaume Mas Roma  •  @jmasroma  #Elpréssecgegant #LaFaràndula

‘El préssec gegant’. Berta Brasó 
i Júlia Antolinos, Jana. Aurora 
Fernández, Espina. Anna Vidal, Es-
ponja. Marcel Castillejo, Centpeus. 
Xavi Salavert, Cuc de seda. Cristina 
Barbero, Llagosta. Alba Valero, 
Marieta. Jèssica Martín, Aranya. 
Núria Frutos, Cuca de llum. Xavi 
Salvador, Periodista i Policia. Pau 
Bonsfills, violí. Alba Grau i Xavi 
Clapés, direcció artística general.

LA FARÀNDULA // 
18 I 19 DE MAIG DEL 2019

Jaume Mas Roma, periodista

No hi puc deixar de pensar
‘Game of Thrones’ ja té final. La 
sèrie ha anat en caiguda lliure les 
dues últimes temporades. Des que 
va perdre la referència dels llibres, el 
guió se n’ha ressentit sense acabar 
de trobar el ritme ni la direcció 
adequada. Tot i això, ha deixat 
petjada i imatges que se’ns quedaran 
a la retina durant molt de temps.
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