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Amb El món del màgic d’Oz a
Barcelona els membres de la
Joventut de la Faràndula
continuen treballant. Quim
Carné va explicar que actual-
ment està escrivint un nou
musical, La Ventafocs. I és
que tornen a fer un cop d’ull
a la literatura infantil popu-
lar, passant de L. Frank
Baum als Germans Grimm.

De L. Frank
Baum als
Germans Grimm

Dotze
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recitals
poètics

‘Traició’, del
Nobel Harold
Pinter, arriba
diumege a Ca
l’Estruch

El millor
Pinter en
català a
l’Estruch

La Casa Taulé de
l’Alliance acull
demà la primera
sessió poètica
amb Ponç Pons

Tornaelmàgicd’Oz
Diumenge torna a la Faràndula ‘El món del màgic d’Oz’, un espectacle reestrenat
fa un any que s’acomiada de Sabadell per fer el salt a Barcelona

Cristina Farrés
SABADELL

Al març del 2008 els mem-
bres de la Joventut de la Fa-
ràndula reestrenaven El
món del màgic d’Oz, un
muntatge que Quim Carné
havia portat a l’escenari
deu anys abans, i recupera-
va amb Joan Baptista Tor-
rella, avisant que havia sor-
tit rodó. Un any després,
torna a la programació mu-
nicipal durant quinze dies
amb “una petita modifica-
ció en el text i la durada”,
en paraules de Carné, que

encara fan que sigui un
muntatge més al gust de
tots els públics.

“Un dels motius de la re-
petició d’aquest espectacle
és la demanda que ha tin-
gut”, va afegir el director,
“a més, ens va semblar
oportú acomiadar l’espec-
tacle de Sabadell després
de l’èxit que ha significat”.
I és que els de la Joventut
de la Faràndula han acon-
seguir per segon cop a la
seva història portar una
obra a Barcelona.

Serà en la propera tem-
porada estable infantil, és

a dir, tres mesos a partir de
febrer del 2010. De mo-
ment no s’ha fet públic
quin serà el teatre que els
ha escollit, però ja s’ha co-
mentat que es tracta d’un
escenari habitual per als
més petits.

“Afrontem aquesta res-
ponsabilitat amb molta
il·lusió”, va admetre Carné,
destacant alhora el fet que
la majoria d’actors i actrius
no són professionals, una
realitat que podria provo-
car algun contratemps pel
compromís de temps que
això significa. Tot i així, des

de l’agrupació sabadellen-
ca ja han confirmat que
s’enduen tot l’equip.

Amb la gent de Ritme
En el seu viatge a Barcelo-
na també comporta comp-
tar amb la coreògrafa Cris-
tina Allande, del centre
Ritme. “L’èxit ha estat
fruit de l’esforç de moltes
persones que m’han donat
suport i han participat
aportant el millor d’elles
mateixes al projecte i ara
és el moment de menjar-
nos el pastís tots plegats”,
va comentar el director.

Allande té la part més di-
fícil de totes, ja que bàsica-
ment dirigeix a nens i
nenes de la seva escola que
participen en el muntatge.
Tot i així ja han dit que
faran alguns canvis.

En el seu acomiadament
de la ciutat han reconegut
que estan estudiant fer al-
guna activitat o proposta a
part d’aquestes dues noves
setmanes que estaran en
cartell. “Tenim temps per
endavant”, va comentar
Carné, pensant en els nou
mesos que queden per anar
a Barcelona. ■

‘El món del màgic d’Oz’ es va reestrenar el març del 2008 amb un muntatge refet pel seu autor, Quim Carné, i Joan Baptista Torrella. Tot i així, l’espectacle de la Faràndula té deu anys ■ ASBD


