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El gran treball col·lectiu 
d’«Aladí» omple de 
màgia el Sant Vicenç
El musical mobilitza 1 4 0  intèrprets

REDACCIÓ

«Mai no s'hauria pogut fer 
una obra d ’aquestes caracte
rístiques si no hi hagués tanta 
gent disposada a donar-nos un 
cop de mà», destaquen Jaume 
Pont i Esther Mas, els directors 
ó'Aladí i la llàntia meravellosa.

El gran equip de produc
ció. en efecte, ha fet possi
ble aquest muntatge al Tea
tre Sant Vicenç, on pugen en 
escena uns 140 intèrprets de 
to tes les edats dividits en dos 
repartiments.

El centre creualtenc ha recu
perat aquest èxit de la tempo

rada passada i ara cada cap de 
setmana reviu les aventures de 
les Les Mil i Una Nits amb les 
persecucions d ’un Aladí que 
vola sobre el públic i transm et 
valors com la justíc ia , l'am ista t 
o l’amor jun t amb l'ingredient 
de la intriga política i alguns 
nous personatges còmics.

L’adaptació ha comptat amb 
parts de la h istòria original i 
no ha volgut im itar el clixé de 
Disney. La producció musical, 
ara amb cançons renovades, 
és un dels altres atractius en 
una escenografia creada per 
Josep Ubia. Encara es podrà 
veure fins el 6 d 'abril ■ Les funcions, que es van reprendre el 23  de febrer, s’allargaran fins el 6  d’abril

U.UIS FRANCO

El debut de Mireia Izard 
com a dramaturga

c. c.

Equilibristes, el debut com 
a dramaturga de la periodista 
cultural de Sabadell Mireia 
Izard, omplirà aquest d issabte 
(18h; 10 euros) el teatre de 
L’Estruch amb la seva reflexió 
sobre l’am istat, els artific is en 
les relacions o la pèrdua de la 
por i la recerca de la fe licitat.

El terreny de joc  és un casa
ment d 'una companya d ’ insti
tu t, evocat uns anys després. 
De fet, hi ha diversos salts 
temporals dels vuit personat-

Insiders debuta 
dissabte al bar 
de L’Estruch

REDACCIÓ

L'estiu de l’any passat Laura 
del Castillo (teclat) i Dròlma 
Generelli (veu solista) es van 
unir a Ot Burgaya (bateria), 
Carles Torres (guitarra), Aleix 
Graell (baix) i Cirus Zamora 
(guitarra), integrants del grup 
Clinic Wash. i així naixia Insi
ders.

El debut d 'aquesta banda 
sabadellenca arriba aquest 
dissabte (23 hores) a l'Es- 
truchBar (Sant Isidre. 140; 
entrada lliure), on presentaran 
la seva maqueta. El blues, el 
rock, el soul, el R&B, el funk, 
el pop, i el rock psicodèlic són 
algunes de les seves influèn
cies. Després del concert està 
anunciada una sessió d ’elec
trònica amb David Belmonte 
als plats ■

ges, interpretats només per 
tres intèrprets; Sergi Cervera, 
Núria Deulofeu i Ester Piera.

Comparteixen direcció i dra
matúrgia Mireia Izard i Roger 
M. Puig, que van tenir una 
bona rebuda, amb més d'un 
70  per cent d'ocupació, a la 
Nau Ivanow, el que va propiciar 
el sa lt a l'A lmeria Teatre fins el 
mes passat.

Les xarxes socials, essen
cialm ent Twitter, han jugat un 
paper clau tan t en la gestació 
de l ’espectacle com en la seva 
difusió ■ Mireia Izard Sergi Cervera, Núria Deulofeu i Ester Piera, en una escena
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