
Comediants s’acomiada de la Simfònica 
amb una acció teatral al Principal
Als sons de la «Pizzicato polca», músics i actors irrompeixen avui dijous al Centre

Serà «un petit adéu i 
gran fins aviat», que 
diu la convocatòria. 
També podria ser 
el títol de l’acció 
teatral, avui dijous 
a Sabadell, amb la 
qual Comediants 
s'acomiadaran de la 
Simfònica, que els ha 
tingut com a artistes 
residents aquesta 
temporada.

JOSEP ACHE

Amb intervencions en les 
quals s'han barrejat entre els 
músics a l'escenari. Comedi
ants ha actuar als sis concerts 
de la temporada simfònica a 
Sabadell i als deu de la tem
porada al Palau de l'orquestra 
sabadellenca.

Comediants ha «afegit la se
va reconeguda professionalitat 
escènica, el temps, l’esforç i 
la imaginació necessàries per 
fer que el públic de l'OSV vis-
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Membres dels Comediants amb músics i directius de la Simfònica, a punt per la festa

qués cada concert de la tem
porada com una experiència 
plurisensorial, inoblidable i úni
ca-, en diuen els músics en la 
convocatòria a l'acte de comiat 
d ’avui.

I a tall de compendi, els mú

sics enumeren: -Cants, balls, 
flors, aixecades de cartells, 
entrades inesperades dels mú
sics des de diferents racons 
de les sales, recitació de tex
tos, salutacions amb els ins
truments, usos desconeguts

dels faristols, crits, pintura de 
quadres i una infinitat d’idees 
trencadores en els àmbits de 
l’escenografia, la il·luminació 
i l'actuació col·lectiva han om
plert els concerts de la Simfò
nica d'energia positiva. I han

obert la porta a un nou tipus 
d'actuació, sentant un prece
dent efusivament reconegut 
pel públic, més nombrós i més 
entregat en cada concert»

Les copes de cava per ce
lebrar-ho es començaran a 
servir a dos quarts d'una del 
migdia a la seu de l'orquestra. 
Comediants hi presentarà de 
nou la coreografia per a la Piz
zicato polca que va incorporar 
al nadalenc concert de valsos 
i polques.

Obert al públic
D'aquí, els músics, actors i 
públic en general aniran en co
mitiva al Teatre Principal. Sen
se trencar la sorpresa, s'as
segura que, tot i no arribar a 
espectacular, la cercavila serà 
animada, i amb components 
musicals.

L’acció teatral que seguirà 
al Principal s'anuncia també 
com a sorpresa. Anirà a càrrec 
dels músics, dirigits per Come
diants.

La Simfònica ha convidat els 
abonats i seguidors en general 
a aquesta festa de comiat, pú
blica per tant ■
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ESTEVE BARNOU

Dansa hip hop amb contemporània

Les danses urbanes també es fonen 
amb la contemporània de forma sug- 
gerent, i així ho van demostar les 
joves companyies Machines i Wake

Up a la nova exhibició gratuita al cos
tat del Mercat Central, dilluns passat, 
dins el 30 Nits. Les coreografies van 
atraure un públic nombrós.

*

El circ de titelles omple l’Espai Cultura

El públic familiar va tornar a omplir el 
jardí de l’Espai Cultura, dimarts pas
sat, per la nova proposta escènica 
del 30 Nits. Petits i grans van quedar

captivats pel petit circ de titelles «Cir
cumloqui», que la companyia Ne me 
Títere Pas ofereix amb la màgia del 
teatre de carrer ambulant.


