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LA CASA DE ANDALUCÍA DE LA LLAGOSTA  
CELEBRA UNA NOVA TROBADA D’INTERCANVI
La Casa de Andalucía de la Llagosta reprèn aquest dissabte els intercanvis 
culturals convidant l’Asociación Flamenca Andaluza de Terrassa i la Peña 
Dominó de Cornellà. També hi intervindran el quadres de ball de l’entitat, 
Algarabía, Azahar i Meritxell. La trobada serà al Centre Cultural a les 19 h.

Poesia
La Sala Basart Cooperativa de Parets 
acull aquest dissabte (18 h) el 30è
Festival de la Poesia, que ret 
homenatge al poeta Enric Casasses. 
El festival està organitzat per l’entitat 
Niu d’Art Poètic.

TEATRE  L’HUMORISTA VA FER-SE POPULAR GRÀCIES ALS PROGRAMES ‘POLÒNIA’ I ‘CRACKÒVIA’

Arts i Escena porta
l’espectacle ‘I ara què?’
a l’escenari de Can Gomà

MOLLET. El Teatre Municipal 
Can Gomà acollirà dissabte (21 
h) el primer dels espectacles 
d’Arts i Escena –la programa-
ció cultural de Mollet que en-
globa tota mena de propostes 
escèniques, artístiques, musi-
cals, plàstiques, etc.–. Serà amb 
el muntatge I ara què?, en què 
l’humorista i imitador Pep Pla-
za oferirà una hora i mitja d’in-
terpretacions de fins a seixanta 
personatges, entre els quals 
alguns dels més coneguts, com 
l’escriptor Quim Monzó, l’actor 
Joan Pera, l’humorista Eugenio, 
els presentadors Albert Om, 
Jordi González, Boris Izaguirre 
i Matías Prats i, com no podia 
ser d’una altra manera, l’ex-
jugador i exentrenador del Barça 
Pep Guardiola, un dels personat-
ges que li han donat més popula-
ritat. Tampoc no hi faltarà l’àmbit 
polític, on Plaza es transformarà 
en Artur Mas i Mariano Rajoy, en-
tre altres figures polítiques. 

A més, el cant és una de les afi-
cions de Plaza i per això estarà 

L’imitador Pep Plaza recrearà en clau d’humor uns 60 personatges

SANT FOST. En el marc de la 38a 
edició de la Mostra de Teatre de 
Sant Fost, el grup Segle XX orga-
nitza aquest cap de setmana una 
doble sessió escènica. D’una ban-
da, el grup juvenil de Sant Fost 
representarà dissabte a l’Ateneu 

(18 h) L’art de riure, petites histo-
rietes divertides que faran riure i 
emocionar el públic, mentre que 
diumenge (18 h) serà el torn de la 
Companyia Inestable de Teatre de 
Llavaneres, que interpretarà l’hila-
rant comèdia El carrer Franklin. n

Doble sessió de teatre còmic
a la 38a Mostra de Sant Fost

acompanyat a l’escenari del pia-
nista Miquel Tejada, que l’ajudarà 
a l’hora de complementar les imi-
tacions d’artistes com Lluís Llach, 
Dyango, Miguel Ríos, Joan Manuel 
Serrat o Elvis Presley. 

Pep Plaza es va fer conegut a 
partir de la seva participació en 
els programes satírics Polònia i 
Crackòvia, on imitava Pep Guardi-

PLAZA  Àlter ego de 60 personatges

ola. Després que l’entrenador 
deixés el Barça i marxés a viure 
a Nova York, molts dels segui-
dors de Plaza es van preguntar 
què faria l’humorista. Per això 
l’espectacle I ara què? porta 
aquest nom, en referència a la 
pregunta que tothom li feia en 
aquell moment. El muntatge és 
la manera que té l’humorista 
de respondre aquesta qüestió 
i demostrar que la vida conti-
nua tot i la marxa de Guardiola.

I ara què? és l’espectacle 
d’humor que l’Ajuntament 
havia previst per a la sessió 
teatral de festa major a l’En-
velat. Els atemptats de Barce-
lona del 17 d’agost, però, van 
obligar a suspendre bona part 

dels actes de festa major, entre 
els quals el muntatge de Plaza. 

Les entrades per a l’espectacle 
de Plaza poden comprar·se anti-
cipadament al Centre Cultural La 
Marineta al preu de 10 euros o bé 
a taquilla el mateix dia de la fun-
ció a partir de les 20 h al preu de 
12 euros. n

MOLLET. El Fòrum Abelló, la com-
panyia de sarsuela de Mollet, in-
terpretarà la sarsuela La rosa del 
azafrán el proper 29 d’octubre (18 
h) al Teatre Can Gomà, un muntat-
ge que el mateix Fòrum Abelló ja 
va interpretar l’any 2000 i que ara 
ha recuperat. La rosa del azafrán 
és una adaptació lliure de la comè-
dia de Lope de Vega El perro del 
hortelano, amb música de Jacin-
to Guerrero i basada en el llibret 
de Federico Romero i Guillermo 
Fernández·Shaw. El llibret, com en 
la majoria de les sarsueles, alterna 
les parts cantades amb les parla-
des. Explica la història d’amors 
gairebé impossibles –entre per-
sonatges de diferents classes so-
cials– i reprimits, però feliçment 
triomfants i amb un contrapunt 

Fòrum Abelló interpretarà 
la sarsuela ‘La rosa del 
azafrán’ el 29 d’octubre

de comicitat, aspecte molt comú 
en les sarsueles i amb un inequí-
voc origen en el teatre clàssic es-
panyol. La producció, en dos actes, 
va ser estrenada el 1930 al Teatro 
Calderón de Madrid. En l’adapta-
ció molletana, la sarsuela compta 
amb la direcció escènica de Fer-
ran Jiménez, la direcció musical 
de Daniel Pérez, i el protagonisme 
de la soprano Isabel Cano i el ba-
ríton Joan Antoni Salom, a més de 
la interpretació de mitja dotzena 
de personatges. L’espectacle tam-
bé compta amb la participació del 
Cor Camins de les Franqueses del 
Vallès i l’Esbart Dansaire de Mo-
llet. Les entrades es poden adqui-
rir anticipadament a La Marineta a 
les tardes i el mateix dia de la fun-
ció a la taquilla del teatre. n

EL MUNTATGE COMPTARÀ AMB UN COR I L’ESBART DANSAIRE


