Ondina:
espectacle
infantil
d’havaneres
Dg. 18/04, 12h

S A L A M O N T S A LV A T G E | 5 0 M I N U T S

Tona Gafarot, veu greu i actriu
Montse Ferrermoner, veu aguda i mitja
i actriu
Marta Pérez, veu aguda i mitja
i actriu
Salva Gallego, guitarra i actor
Xavier Pasqual, contrabaix i actor
Carme Puigdevall i Plantés, vestuari
Xevi Salvatella, tècnic de so
Marco Mattarucchi, tècnic de llums
Sadurní Vergés i Vilella, dramatúrgia
Martí Torras i Mayneris, direcció i
escenografia

Les Anxovetes
Les Anxovetes, el grup d’havaneres
cantat íntegrament en femení, ens
presenten una proposta en família:
Ondina. Un conte musicat i alhora
un concert teatralitzat. I és que, entre
diàlegs i cançons, Les Anxovetes
expliquen la història de tres germanes
que vivien a la muntanya, però
enyoraven molt el mar, ja que havien
nascut allà. El seu pare era mariner i va
morir en una tempesta mentre pescava.
Llavors la mare, plena de tristesa, és
quan va decidir que ja no volia saber
res més del mar i es va endur les seves
tres filles a viure a muntanya.
Amb el temps, decidides a tornar al lloc
on pertanyien i fer-se mar endins, les
tres germanes s’acomiaden de la mare
i de la muntanya i emprenen un viatge
cap al seu lloc d’origen tot seguint
la crida de les ondines -les heroïnes
protectores de l’aigua- i d’aquesta
manera redescobreixen el món de
l’havanera i tot allò que l’envolta:
les barques, els mocadors blancs,
les tavernes, l’avi que va anar a Cuba,
el rom cremat... i moltes coses més!
www.lesanxovetes.cat

Concerts recomanats:

Hanfris Quartet
Ds. 15/05, 20h

Cala Vento:
la Comunidad
Dv. 4/06, 20h

Segueix les mesures
de seguretat per a la
prevenció de la Covid 19.
Ajuda’ns a fer de l’Auditori
Palau de Congressos
un espai segur.
Moltes gràcies per la teva
col·laboració.

Ho organitza
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