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UiU fitxa Quim Masferrer amb 
l’espectacle «Temps» pel 30 Nits
S’esgoten les entrades pel cor Geriona fins el tercer pis

CARLES CASCÓN

La promotora sabadellenca 
UiU dels cosins Urpí poden 
estar sa tisfe ts perquè aca
ben d ’esgotar les entrades 
pel concert del cor Geriona al 
Teatre Principal (22 de febrer), 
que per primer cop, atenció, 
posava a la venda la to ta li
ta t del tercer pis. Serà, sens 
dubte, un ‘Happy day' amb 
més de 500 espectadors.

Coincidint amb aquest 
récord i el que serà el tercer 
«entrades exhaurides» d'UiU 
després d ’Els Amics de les 
Arts i Manel a La Faràndula, la 
promotora privada ha anunciat 
el fitxatge de Quim Masferrer 
(Teatre de Guerrilla, El Foraster 
de TV3) pel festival 30  Nits. 
Serà el divendres 4 de ju lio l

a La Faràndula amb el nou 
espectacle Temps, que dirigeix 
Ramon Fontserè (Els Joglars).

UiU pot presum ir d 'aportar 
dos sòlids caps de cartell al 
festival estiuenc, si hi sumem 
la ja  anunciada Sílvia Pérez

La venda d ’entrades 
s ’obre dilluns per 

internet i dimecres 
a taquilla

Cruz, que vindrà amb l’única 
companyia de Refree per pre
sentar d isc nou (La Faràndula. 
29  de juny).

La venda d ’entrades de 
Temps s 'obrirà  per internet

a partir d 'aquest dilluns i a 
taquilla  dimecres.

90 minuts de «llibertat»
Amb el mateix form at que a 
l ’anterior Xarlatan (un únic 
actor i un ’partner’ d ’escena 
-aqu í Agustí Rovira- i «un 
tractam ent curós de l'espai 
escènic i sonor»*), Quim Mas
ferrer interpreta un home al 
qual acaben de comunicar que 
li queden 90  m inuts de vida. 
Serà una hora i m itja «de la 
més autèntica i plena lliberta t 
que mai podrà gaudir un ésser 
humà», amb m oltes emocions 
contraposades però amb «la 
lliberta t de ser sincer i de sal
tar-se les normes polítiques, 
socials i morals...»

Una tragicomèdia amb un 
compte enrere ■ Cartell que anuncia l’espectacle, que es veurà el 4 de juliol

Els capricis i accidents 
de la vida amb Teatre 
d’Insomni a L’Estruch
Dissabte presenten «C’est la vie»

I

□s personatges viuen diferents etapes des del parvulari fins a la vellesa

C. C.

Els alumnes del ta lle r de tea
tre de l ’Institu t Ferran Casa- 
blancas que més nivell vocal i 
actoral han dem ostrat, han tro
bat una via escènica al marge 
del centre amb la companyia 
Teatre d ’ Insomni.

Sota la direcció de Carles de 
la Rosa, que és el que imparteix 
al ta lle r des de fa ja  21 anys, 
van donar forma a un especta
cle amb text de creació pròpia. 
C'est la vie, on concorren noms 
habituals com Abel Garriga a la 
direcció musical, Irene Garrido 
(assessora vocal) o Montse 
Argemí, de l ’escola de dansa 
Bots (coreografia).

REDACCIÓ

La voluntariosa progra
mació de Cineclub Sabadell 
dels dijous en versió original 
s ’aguanta pel suport fidel dels 
socis però aquest setmana ha 
tingut una resposta m olt més 
àmplia amb la presència de la 
directora Neus Ballús.

La projecció de La plaga, pre
miada arreu d ’Europa i recent-

El musical, que va estar en 
carte ll un mes a Castellar del 
Vallès, arriba ara a L’Estruch 
amb un «rentat de cara» i com
prim it a 120 m inuts, cosa que 
el fa «més àgil», destaca Carles 
de la Rosa, que ha trobat que 
al públic que l’ha v is t fins ara 
«ha agradat molt».

La funció és aquest d issabte 
a l ’equipam ent municipal del 
carrer Sant Isidre, 140, (21h; 
5 euros), on actuaran amb l ’or
questra gravada i les veus en 
directe.

El muntatge mostra «els 
capricis i els accidents de la 
vida», o la recerca de la identi
ta t i del seu lloc a la societat, 
a través del seguiment d'un

m ent als Gaudí, va om plir quasi 
to ta lm ent la primera sessió 
(unes 160 persones), amb pre
sentació i col·loqui posterior 
amb la directora.

Ballús va explicar que va fer 
el film  amb menys de 300 .00 0  
euros -im poss ib le  ara amb la 
retallada de subvencions- i 
amb una feina pacient. El 
repte va ser guanyar-se la 
confiança dels personatges

grapat de personatges des 
del parvulari a la vellesa, fent 
parada a diferents etapes com 
l'adolescència i la trentena.

reals, no actors, que protago
nitzen aquest captivador film 
per poder m ostrar pinzellades 
de la seva vida marcada per 
d ificu ltats diverses. Tot això 
sense caure en la sobreactua- 
ció, a és a dir, oblidant-se de la 
càmera. Les connexions entre 
e lls són la clau de la pel·lícula, 
a ixí que el muntatge final, des
prés de cinc anys, és decisiu.

Els espectadors es van mos
trar m olt partic ipatius en el 
col·loqui i van posar de mani
fest que els havia agradat molt 
aquest retrat, amb clara metà
fora en tem ps de crisi, d 'un 
camperol ecologista, un lluita
dor, una anciana, una prosti
tu ta i una infermera filipina ■

«És un esprin t pels actors!», 
destaca el director, ja  que és 
«tot un repte» interpretar les 
quatre edats d iferents i «estar

sincronitzats». A la part tèc
nica també es compta amb 
alumnes de l'in s titu t que estan 
estudiant ■

D I S C O T E C A
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Exit de Neus Ballús al 
Cineclub amb «La Plaga»
La primera projecció va omplir la sala


