
18   Dimarts 7 i Dimecres 8 de desembre del 2021

Oci, temps 
lliure, vida  
& cultura

Tant la Joventut de 
La Faràndula com el 
Teatre Sant Vicenç 

assagen aquests dies ‘Els 
Pastorets’! El dissabte 18 

de desembre serà l’estrena 
d’ambdós! 

I més de Nadal: el Teatre 
El Ciervo ja ha arrencat 
la seva primera tarda de 
Quinto! Després d’un 
2020 sense, enguany 

el viurem amb el doble 
d’energia! 

I funcions a l’Espai Àgora 
per als propers dies: ‘La 
Guingueta’ (divendres 

a les 21 h)  i ‘Àgorum’ 
(dissabte a les 20.30 h)

va presentar al Teatre Principal 
de Sabadell el seu espectacle Sui-
te Toc núm. 6. Una funció on es bar-
reja l’ús de la música i el moviment 
per reflexionar sobre l’estigma que 
hi ha darrere del patiment que ens 
infligeix la ment. Com a resultat, 
una història en concordança amb 
el compromís de denúncia soci-
al que acompanya el repertori ar-
tístic de les germanes Peya, que 
alhora es nodreix de l’experiència 
d’onze anys des que la Clara fou 
diagnosticada de TOC (trastorn 
obsessivocompulsiu). L’equip de 
la funció el completaven Èlia Far-
rero, Pau Vinyals i Adrià Viñas.

L’espectacle és la creació d’una 
nova frontera per a l’espectador. 
Mitjançant una estructura dividi-
da en lòbuls (i no en capítols), la 
funció presenta una barreja de di-
ferents llenguatges per crear si-
napsis aparentment anormals pels 
habitants d’aquell país que els hi 
explicava. Segons les teories de 
Focault sobre el discurs institu-
cionalitzat, per tant, aquell soci-
alment i històricament acceptat, 
les germanes creen mitjançant el 
ball, la música i la il·luminació un 
enunciat de bogeria. Des de la crisi 
mental expulsada en el fregament 
d’una pissarra il·luminada per pa-
raules que interaccionen amb el 
públic fins a les construccions hu-
manes que ajuden a tocar un piano 
en vertical.

En conjunt, un al·legat a la ne-
cessitat del suport mutu, davant 
el que pateix el patiment i el que 
també ho fa en silenci, per mirar 
endavant i acceptar la diversitat 
mental com una oportunitat per al 
canvi. Especialment, en veure’ns 
submergits en el que denuncien 
com una societat en què “el con-
sumisme i el capitalisme provo-
quen unes desigualtats profundes 
que generen un patiment que no 
es pot sostenir individualment”. 

Si encara no heu passat a l’altra 
banda, elles ens recorden que en 
aquest costat del món “tothom 
està malalt i qui es pensa que no 
ho està, és perquè encara no té un 
diagnòstic”.

Clara Peya, de les Impuxibles, davant d’una de les seves composicions / VICTÒRIA ROVIRA

MÚSICA  Les germanes Clara i Ariadna, amb la Cia 
Impuxibles, visiten el Teatre Principal de Sabadell

Les germanes Peya: serà 
vertigen o són ganes de volar?
Aleix Mata Paris  •  @AleixMata  #EscenaSBD

Imagineu-vos la frontera d’un 
país pròsper, però que fa emma-
laltir la seva gent. En situar-nos-hi 
davant, en mirar-la de cara, s’hi 
descobreixen dues reaccions: la 
por, el vertigen davant el descone-

gut. I el plaer, les ganes de volar per 
veure què hi ha a l’altra banda. 

Ens passem anys encongits in-
tentant superar murs invisibles, 
però sense èxit la pilota que volia 
creuar la xarxa sempre cau a camp 
propi. A vegades, per sort, conti-
nua endavant i se situa a l’altra ban-
da, mirant-nos de cara.

Una d’aquestes victòries és la 
funció artística de Clara i Ariadna 
Peya, germanes i artífexs de les Im-
puxibles. La companyia que ahir 

Exactament com l’advent de 
Nadal. Arribat el passat dia 1 de 
desembre, Can Juliana va inaugu-
rar la segona edició del Bosc Mà-
gic del Pare Noel. 

Es tracta d’una activitat familiar 
on els infants tenen l’oportunitat 
de visitar el Pare Noel i conèixer 
els elfs, fer un taller amb ells i aju-
dar-los a preparar regals. Tot ple-
gat, mentre fan una excursió ple-
na de màgia pel bosc. Al final del 
camí, arriben a un refugi on el Pare 
Noel els està esperant per parlar 
amb ells i recollir-los les cartes. 

L’activitat està oberta fins al di-
jous 23 de desembre, en aquesta 

masia ubicada a Castellar del Va-
llès.

L’any passat va ser el primer 
any que es va celebrar i va ser un 
èxit rotund (malgrat la situació de 
pandèmia). I aquest any les pre-
visions dels organitzadors s’han 
tornat a sobrepassar, ja que no-
més en mig dia es van vendre les 
més de 9.000 entrades previstes. 
Tant és així que les entrades s’han 
exhaurit i que hi ha qui s’ha quedat 
sense entrada.

És un esdeveniment creat per la 
família Ligero Belmonte, arran de 
la pandèmia de la Covid i les ganes 
de revertir la tristor. 

Can Jualiana enceta el seu 
Bosc Màgic del Pare Noel
M. Parayre  •  @MarcParayre  #Nadal2021

Entrada al refugi del Pare Noel / DS

L’espectacle 
‘Suite Toc n. 6’ 
es nodreix 
del TOC 
diagnosticat a la 
Clara fa 11 anys

Suite Toc núm. 6. Cia Impuxibles. 
Clara i Ariadna Peya.   

TEATRE PRINCIPAL DE SABADELL  
// 03.12.2021
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