
El Teatre Sant Vicenç estrenarà un 
musical propi a l’estil «Camp Rock»
«Més que un record» obre el 20 d ’octubre una temporada amb quatre estrenes

Un total de sis 
muntatges omplen 
la nova temporada al 
Teatre Sant Vicenç,

V?

ESTEVE BARNOLA

Manel Camps, president de l’entitat, va presentar la temporada amb part de l’equip artístic

Programació
■ «Més que un record».
Musical de nova creació

L L  FRANCO

Una escena de l’exitós musical familiar «Aladí i la llàntia meravellosa», que es recupera

que només fa una 
reposició {Aladí...) i, a 
banda dels Pastorets, 
presenta quatre 
novetats. Més que un 
record és un musical 
amb 110 intèrprets i 
fet «cent per cent» al 
teatre cruealtenc amb 
els germans Ten.

CARLES CASCÓN

La temporada teatral, que 
coincidirá amb els actes del 
125è aniversari de la Parrò
quia de Sant Vicenç, s'anuncia 
atapeïda i plena de novetats, 
amb un total de sis títols entre 
octubre i el maig, i tots de pro
ducció pròpia, segons destaca 
el president de l'entitat, Manel 
Camps. I amb millores a les 
infrastructures, com unes 
noves torres de llums.

Amb vocació de convertir-se 
«en el gran èxit» d'enguany, 
el musical Més que un record 
s ’estrena el 20 d’octubre i es 
mantindrà en cartell els diu
menges fins l’ l  de desembre.

Creada per uns pares del 
Taller de Teatre del Centre 
Sant Vicenç, entre ells Xas- 
qui Ten -que signa la música 
i la direcció musical-, l'obra 
«s'inspira una mica en Camp 
Rock» i situa la trama en unes 
colònies d’estiu a Prades, al 
Baix Camp.

Un musical de colònies
Xasqui Ten ha explicat que hi 
ha «una doble trama», la dels 
joves durant les colònies i la 
dels seus pares, i que hi pas
sen «coses bones i altres no 
tant bones». Ho ha escrit amb 
Isidre Palau, Patrici Martínez, 
Sebas Garriga i Valentí Céspe
des. La directora de la coreo
grafia és Cristina Allande. de 
l'Escola Ritme, i hi participen 
uns 110 intèrprets de moltes 
edats a partir de 7 anys. El

disc, realitzat a Ten Producti- 
ons, sortirà a la venda.

La següent estrena (26 
d'octubre) és un duo prota
gonitzat per Oriol Alguersuari 
i Jordi Canela que dirigeix el 
primer. Es tracta del drama

Adreça desconeguda, de Kat- 
hrine Kressmann Taylor, amb 
la novetat que per primer cop 
es situarà el públic i els actors 
sobre l'escenari. Es faran sis 
funcions fins el 30 de novem
bre.

Després arribaran E/s Pasto
rets. que assumeixen els moni
tors joves del Taller de Teatre, 
amb Joan Olivella al front de la 
direcció. Ja estan renovant el 
vestuari i altres aspectes, com 
la música.

dirigit perToni Ten I amb 
música de Xasqui Ten. 
Octubre-desembre

■ «Adreça
desconeguda», de K.
Kressman Taylor. Dirigit 
per Oriol Alguersuari. 
Octubre-novembre

■ «Els Pastorets», de
J.M. Folch I Torres. 
Director: Joan Olivella. 
Desembre-gener

■ «Una nit a casa seva,
senyora», vodevil de 
Jean de Létraz. Directors: 
Vicenç Miró i Francesc 
Rocamora. Desembre- 
gener

■ «Aladí I la llàntia 
meravellosa». Musical 
dirigit per Jaume Pont i 
Esther Mas. Febrer-abril

■ Working , musical de 
S. Schwart2 i N. Faro. 
Dirigit per Oriol 
Alguersuari i Montse 
Azanuy. Abril-maig

El tradicional vodevil per 
estrenar la nit de Nadal és Una 
nit a casa seva, senyora, que 
suposa la tornada a la direcció 
del veteraníssim Vicenç Miró, 
que porta 62 anys al Sant 
Vicenç i ha viscut 60 Pasto
rets. Molt animat, Miró asse
gura que, de moment, «ens ho 
passem de conya assajant». 
L’ajuda Cesc Rocamora.

La reposició del gran èxit 
de la temporada passada, el 
musical infantil Aladí i la llàn
tia meravellosa, serà entre el 
23 de febrer i el 6 d'abril, i es 
clourà la temporada amb Wor
king coincidint amb els 40 anys 
de l'estrena d'aquest famós 
musical als Estats Units.

Serà una producció pròpia 
dirigida per Oriol Alguersuari i 
Montse Azanuy que tindrà 10 
representacions ■


