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Jep Barceló, Marta Trícuera, Pedro Ruiz, Montse Vidal i Carles Prats, diumenge
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La cantant Txell Sust dóna un segell propi a les versions amb el trio

Fantàstic Il·lús Teatre amb el seu 
oasi de reflexió, poesia i humor
«Això es queda així?» captiva en l’estrena a l’Àgora

CARLES CASCÓN

L'imprescindible cita tea
tral del Nadal sabadellenc, el 
cabaret literari d ’il·lús Teatre 
amb selecció i direcció de Jordi 
Fité, es situa entre els m illors 
d ’aquests 16 anys a l'Àgora 
amb Això es queda així?.

L'estrena de diumenge pas

sa t al petit cafè-teatre del cen
tre cívic de Sant Oleguer es va 
trobar encara un públic un pèl 
tím id però l'excel·lència dels 
textos i les músiques, jun t 
amb la deliciosa interpretació 
habitual dels actors i la banda, 
auguren ovacions i ria lles fins 
el 4 de gener.

Fité ens fa descobrir, per

exemple, un Santiago Rusiñol 
que el 1909  parlava de mesu
rar els m anifestants a través 
de la... sísmica. Una genialitat 
que faria callar, deia, presi
dents i «alguns diaris» (El Mul- 
tinòmetre, amb Jep Barceló).

Igualment convincent, Bar
celó ens porta pels suculents 
jocs sem àntics de Josep

ESTEVE 8ARNOLA

El pianista i la soprano van actuar divendres per a l'entitat Espai de Dones a Cal Balsach

Miki Mori i Joan Valor, entre dones

Pedrals en companyia de 
Marta Tricuera, Montse Vidal, 
Carles Prats i Pedro Ruiz en la 
part actoral.

Suc a textos I cançons
Hi ha m olt de suc en les 26 
peces triades pel bon olfacte i 
coneixement del director i tra 
ductor sabadellenc Jordi Fité, 
des de l’humor esm olat dels 
sabons devaluats de David 
Trueba a Bruts («Si les insti
tucions netejadores embruten 
l'am bient, ¿què ens queda?», 
esclata una hilarant Tricuera), 
al valor de les paraules i la 
crítica dels joves seduïts per 
a llò «efímer» que dibuixa l'ac
to r i dramaturg manacorí Toni 
Gomila a Acorar.

És un elogi que es repeteix 
cada any. però cal recordar que 
el cabaret d 'il·lús exerceix, en 
efecte, d 'oasi de reflexió, poe
sia i humor en una societat 
accelerada i, justam ent, en 
una època d 'excessos (i man

cances, per la maleïda crisi). 
Fité ens fa un 'rap' -po tse r 
un pèl ingenu: el seu fort és 
la poesia - que ataca l’ IVA, les 
tram pes d 'internet. els polí
tics ... i que ens deixa la inquie
tant pregunta retòrica del títol, 
que cau com una llosa.

Però l'hum or és un bon con
trapès, ja  sigui amb la triom fal 
proclama de Rusiñol/Carles 
Prats contra I'«ascetisme gàs- 
tric» que ens portar a «morir 
d 'es ta r curat- (genial) o la his
tòria amb només la vocal «i» 
d'Òscar Borbolla. Espriu, Ver
daguer, Orviz, Shakespeare... 
reblen el xou.

I a la part musical, no ho obli
dem. feliços de tornar a sentir a 
Sabadell la cantant Txell Sust, 
ara en la seva tessitura pop i 
en plena forma portant a un 
suggerent terreny propi Sting, 
Lucio Battisti o uns Beatles en 
català (Arreu de l'univers). El 
jove Oriol Padrós hi aporta un 
tema seu a la guitarra ■

Excel·lent concert amb Liszt, òpera i peces pròpies

REDACCIÓ

El tradicional concert de 
Nadal que l'en tita t Espai de 
Dones ofereix a les seves 
sòcies va tenir, divendres pas
sat, un nivell excepcional amb 
Joan Valor al piano -e n  altres

facetes el coneixem com a 
Joan M anau- i la soprano japo
nesa Miki Mori.

En el marc de l'any Verdi 
i Wagner van obrir a Cal Bal
sach amb populars nipo
nes per entrar després en 
l’ interessant territori propi de

L'ombra i altres poemes, que 
signa el pianista. Molt acurat 
va estar, per cert. amb Liszt 
i la seva transcripció per a 
piano ó'Einsung der Gáste auf 
Wartburg del Tanhàuser de 
Wagner. Òpera i una sardana 
van arrodonir el recital ■

TEATRE DEL SOL

LONCLE
VÀNIA
cl \  n l o  i i I \  <* k h <» \

REPRESENTACIONS ESPECIALS 
FESTES DE NADAL €

DIA 25 A LES 9.30 DEL VESPRE 
6ÍA26ALES6DELATARDA

telèfon de taquilla mes mtormaoc a c í l f ^ rada
93 727 0244 w w w .te a tre d e ls o l.o rg  902 i c  12


