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El musical «Més que un record» 
s’acomiada del Teatre Sant Vicenç
Els tres protagonistes parlen de la seva experiència

c. c.

Sílvia Artigas, estudiant 
de 2n de Batxillerat Artístic 
Escènic, Marcel Castillejo 
(Batxillerat Humanístic a l'Es
cola Industrial) i Laura Lozano 
(Batxillerat Social Econòmic al 
Pau Vila) són els tres protago
nistes de Més que un record, 
el nou musical que el Teatre 
Sant Vicenç acomiada aquest 
diumenge.

Ell és el Pol i elles es combi
nen en el paper d'Elena, una 
a la funció de matí i l'altra a 
la tarda. Són la parella que 
s'enamora a les colònies on 
es desenvolupa aquesta obra 
escrita per cinc pares del taller 
de teatre del centre creualtenc 
i ha dirigit Toni Ten amb música 
del seu germà Xasqui.

«El millor és la m úsica»
En la recta final de funcions, 
els tres joves intèrprets, de 
17 anys, comenten l'experièn
cia a aquest musical on des
taquen que «el millor són les 
músiques, que ajuden molt a 
fer les escenes. Hi ha música 
per tot, no només pels núme
ros musicals».

Segons el Marcel, el pas pel 
Taller de Teatre els ha «aju
dat molt». Tenen una menció 
especial pel mestratge de 
Marc Lorenzo, que «ens va 
marcar molt a tots. Ens va fer 
perdre tota la vergonya», diuen. 
«I descobrir com ets tu de veri
tat», afegeix la Sílvia.

Han comprovat que can-
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Sílvia Artigas, Marcel Castillejo i Laura Lozano, a L’Estruch

tar, interpretar i ballar, espe
cialment quan «no som uns 
ballarins excel·lents», costa i, 
sobretot, «cansa». Al final, con
clouen. el teatre «t'ha d'agra-

Marcel Castillejo ja 
ha escrit un musical 
còmic amb cançons 

de Sílvia Artigas

dar molt per fer-lo», has de ser- 
hi «al cent per cent».

Elles han passat pels Pas
torets i per E/s tres parquets, 
Peter Pan o Blancaneus. La 
Laura i el Marcel han estu
diat al Conservatori i la Sílvia 
va fer música a l'Escola Pia i 
després a l’Escola de Música 
Creu Alta.

Aquesta història d ’unes colò
nies, Més que un record, con
densa «tots els sentiments», 
destaca la Laura junt amb «un 
toc d'humor».

Isidre Palau, un dels pares 
que han escrit el text i les 
lletres, resumeix que és 
«un somni fet realitat», amb 
«moments que posen la pell 
de gallina, com l'adéu al Pol».

Una obra nova
Malgrat la seva joventut i poc 
experiència, els intèrprets 
tenen més sorpreses. El 
Marcel ha escrit el text d'una 
obra junt amb Marta Ventura, 
i la Sílvia li fa les músiques. 
Serà el seu debut en això.

Es titularà Un polític com 
cal, serà «molt còmica i també 
musical», inclou «una mica de 
crítica a la política actual», diu 
el Marcel ■

Moving mostra la seva 
«recerca coreogràfica» 
a L’Estruch
Han fe t una se tm ana de residència

REDACCIÓ

Allunyat del concepte clàs
sic de creació coreogràfica 
i musical que es realitzaria 
dins els paràmetres tradicio
nals de la creació d'una pe
ça de dansa es situa Moving, 
projecte de la companyia oc
citana Portes Sud, amb seu 
a Carcassone, i que des de 
2012 col·labora amb L’Es
truch (Sant Isidre, 140).

Aquest dissabte presenta 
al teatre de l’equipament mu
nicipal (21h; 5 euros) aquest 
espectacle que treballa en la 
recerca coreogràfica a partir 
de la fusió de diferents llen
guatges com la dansa, la mú
sica (hi ha un DJ en directe) i 
la poesia urbana inspirada 
en la quotidianitat dels jo
ves. Donat que es tracta 
d ’una proposta en transfor
mació constant, cada sessió 
és única i diferent.

Ball, música i ‘slameur’
Hi intervenen dos ballarins, 
un pianista i un slameur 
(barreja de rapper, rapsode 
i cantant) que «connecten 
les respectives energies en 
una peça coreogràfica que 
vol transportar el públic cap 
a un univers inconegut on 
sigui possible somniar». De 
fons, una història d ’amor 
adolescent marca ritmes.

La cia. Portes Sud

transicions i metamorfosis.
La directora és la recone

guda coreògrafa Laurence 
Wagner, la qual busca de 
manera incansable troba
des amb un altre tipus de 
públic, especialment els jo
ves.

Per això, durant tota la 
setmana que la companyia 
porta allotjada a l 'Estruch 
realitzant una residència 
tècnica, ha ofert passis per 
a estudiants de l'IES Ferran 
Casablancas, l’Espai Jove 
de Can Puiggener i l'IES 
Sabadell.

Els assajos oberts tenen 
l'objectiu, en aquest procés 
«d'explorar cada vegada allò 
inèdit, sedimentant, no tant 
per acumulació, sinó més 
aviat per la pèrdua» ■

Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell
presenta per primera vegada

Concert W AG1M tR
• ’itmemorocio de l bicentenan del seu naixement 1813-2013

TEATRE LA FARANDULA
Divendres de nov. a les 21.00b 
Diumenge de des. a les 18.00b

Maríbel Ortega. soprano - José Ferrero tenor 
Daniel Gil de Tejada, director musical

Cor Amics de l’Òpera de Sabadell 
Orquestra Simfònica del Vallès

•  Duos de Tristón und holdc i  Dte Wolkúre 
*  Àries de lahengrin, Tonnhàuser i  Der fhegende hatlander 

• Preludis i  obertures

AADS. Per Targeta de c rid it o Trarufertncia 
Tet. 93 725 67 *4 /  93 726 4617 E mait: aaostf’aaov.mfo 

taquilles Teatre Principal i dia de la fundó Teatre La Faràndula 
www.koobiti.com/sahaddl
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