
Mishima és un dels 
grups destacats que 
trobem al cartell del 
Fresc Festival 2019 
/ ÓSCAR ESPINOSA

Dins la progra-
mació del Fresc hi 
trobem 16 espec-
tacles de música, 
5 de teatrals, 3 
de familiars i 4 
de la nova secció 
d’aquest any: ‘Pa-
raula’, que inclou 
poesia i lectures 
dramatitzades

En només tres edicions, el Fresc 
Festival ha aconseguit crear una 
tradició dins de la seva progra-
mació. Es tracta del tret de sorti-
da de cada estiu: La Nit dels Musi-
cals. Cada any el primer espectacle 
és un homenatge als musicals més 
destacats de la ciutat, i en aquesta 
ocasió està dedicat al Teatre Sant 
Vicenç amb motiu del seu cente-
nari. En les tres ocasions, l’espec-
tacle ha aconseguit exhaurir entra-
des. Per això, aquesta edició han 
decidit fer-ne una segona funció, 
prevista per al 30 de juny, davant 
l’èxit que ha tingut. El director de 
l’espectacle, Albert Gonzàlez, ex-
plica que ja els altres anys s’havia 
posat sobre la taula ampliar a una 
segona funció, però aquest any s’ha 
pres la decisió perquè s’ha omplert 
l’aforament encara més d’hora.

En aquesta ocasió s’ha escollit 
homenatjar el Teatre Sant Vicenç 
després que en l’edició anterior gi-
rés al voltant de La Joventut de la 
Faràndula i del Teatre del Sol. “Es 
farà una repassada en format me-
dley dels musicals de la història del 
teatre”, avança Gonzàlez. Al llarg 
de la funció es passaran per totes 
les èpoques, des dels espectacles 
que van gaudir d’èxit dels anys 80 
com dels més moderns de finals 
dels 90 i principis dels anys 2000. 
També tindran un gran pes aquells 
més moderns dels últims anys de 
l’entitat i que també han tingut un 
espai a teatres de Barcelona. 

Però La nit dels Musicals no serà 
una simple llista de cançons una 
darrera una altra. Com en ocasi-
ons anteriors, hi haurà una petita 
trama que ho deixarà tot ben lli-
gat. Si l’any passat es va optar per 
recrear un assaig per on passaven 
tots els protagonistes, en aques-
ta ocasió serà un brindis per cele-
brar el centenari de l’entitat. “Sis 

La novetat 
d’aquesta tem-
porada al Sant 
Vicenç, ‘Alcem la 
Veu’, serà un dels 
musicals prota-
gonistes / ÓSCAR 

ESPINOSA

TEATRE  ‘La Nit dels Musicals’ homenatjarà el teatre 
que celebra el seu centenari fent un repàs als 
espectacles de més èxit de la seva història

Els musicals del Sant Vicenç 
donen el tret de sortida al Fresc
Jaume Mas Roma  •  @jmasroma #LaNitdelsMusicals

presentadors –Beatriu Boro-
nat, Laura Lozano, Maria del Va-
lle, Francesc Asens, Marcel Casti-
llejo i Marc Pont– portaran la veu 
de l’espectacle, i a partir d’aquí hi 
aniran passant els convidats”, diu 
Gonzàlez. Entre els convidats hi 
passaran actors que han participat 
en els musicals protagonistes i que 
reviuran els moments més mítics 
del Sant Vicenç.

L’espectacle també comptarà 
amb un cos de ball sota la direcció 
de Cristina Allande, i les veus les 
dirigirà Toni Ten. En definitiva, 
un equip de luxe per obrir la llauna 
d’un festival que promet no deixar 
indiferent a ningú.

poesia, lectures dramatitzades i 
contes per adults. Tot i que en an-
teriors edicions ja hi trobàvem es-
pectacles d’aquest ram, en aquesta 
ocasió els hi han volgut “donar més 
volada”. “Amb aquesta nova cate-
goria volíem consolidar aquesta 
aposta d’aquests espectacles”, as-
senyala Sunyer. 

A la programació d’aquest any 
hi ha noms destacats com Gerard 
Quintana, Pol Cruells, Eduard 
Costa presentant L’Últim Indi, 
Pau Roca amb Les Coses Excepcio-
nals o Mishima. I també propos-
tes de quilòmetre zero, una de les 
apostes del festival, com l’Orques-
tra d’Acordions de Sabadell, la Co-
bla Mediterrània o Il·lús Teatre 
Orchestra.

De moment, el Fresc aconse-
gueix consolidar la marca, però se-
gueix sent un festival novell amb 
pocs anys de vida. Segons Sunyer, 
és difícil dir si el format actual és el 
defi nitiu. “El balanç és molt posi-
tiu, i anirem veient com encarem 
futures edicions”, afi rma. Tot i sen-
tir-se còmodes en el format actual, 
cada any busquen millorar i anar-hi 
afegint novetats.

Unes xifres difícils de superar

Des de l’organització asseguren 
que el ritme de vendes està sent 
força bo, però admeten que serà 
difícil superar les xifres de l’any 
passat. “Com que hi ha menys es-
pectacles es farà difícil igualar unes 
xifres tan bones com a l’edició pas-
sada”, destaca Sunyer. L’objectiu, 
però, és que la programació sigui 
ben rebuda. “Volem que els espec-
tacles estiguin plens i que el públic 
en surti satisfet, i crec que ho es-
tem fent”, assegura. L’any passat, el 
Fresc va aconseguir un 77% d’ocu-
pació a tots els espectacles i un to-
tal de 5.500 espectadors, la xifra 
objectiu d’aquest any. De moment, 
ja s’ha venut un 40% del total de lo-
calitats per a aquesta edició.

Els abonaments per als més fidels

Una altra de les novetats d’en-
guany és la introducció d’abona-
ments. En aquesta edició hi ha la 
possibilitat d’adquirir entrades per 
packs, fet que permet aconseguir 
descomptes en funció de la quan-
titat que se n’agafi n. L’objectiu és 
premiar el públic més fi del que vol 
assistir a més d’un espectacle. La 
rebuda ha estat molt positiva. A 
Sabadell li esperen 27 dies plens de 
cultura per a tots els gustos.

‘Rojo’

Mireia Miracle Company 
Dissabte 29 de juny a les 19.30 h
Preu: gratuït

Orquestra d’Acordions de Sabadell

‘Musiques del món’
Dilluns 1 de juliol a les 21.30 h
Preu: 15 euros

Pol Cruells

‘Fanzín’
El baixista de casa nos-
tra ens porta la seva fu-
sió entre folk i cançó d’au-
tor. L’acompanyen Xavi 
Castanys, Albert Carbo-
nell i Ramon Aragall. Serà 
divendres 28 de juny a les 
21.30 h. Preu: 12 euros

Destaquem

Dimarts 25 i Dimecres 26 de juny del 2019   29Oci
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