
4

Dissabte, 8  de novembre del 2014 Diari de Sabadell 45

ESPECTACLES

Amb música brillant i humor anglès, els 
«Pirates del Sol» comencen a enlluernar
El muntatge retroba el llibret original i pica l’ullet a les revistes rutilants del segle XX

VICENÇ SERRA/TEATRE DEL SOL

Gran i lluminós, com la música de Gilbert i el fi humor britànic de Sullivan, l’escenari dels ‘Pirates del Sol’ viu avui la primera funció

L’escenari representa 
una monumental vila 
neoclàssica arran 
de mar. És a quatre 
nivells, i lluu grandiós. 
Espectacular per ell 
mateix. Però enmig hi 
ha una escalinata. Tot 
un senyal. Les escales 
eren imprescindibles 
en les revistes de les 
varités. Feien lluir les 
vedettes i en definien 
la jerarquia. Com més 
amunt fos el graó 
on es posaven, més 
super-vedettes eren.

JOSEP ACHE

L’observació fa gràcia a 
Ramon Ribalta. I no només 
perquè de l'escenografia en té 
un domini més que proverbi
al, i més a aquestes alçades. 
L'opereta, amb els Pirates de 
Gilbert i Sullivan entre e ls th 
to ls més representats en el 
gènere, va ser molt a prop de 
les revistes del music-hall, so
bretot a m itjans segle XX.

Ramon Ribalta, que a més té 
una edat, menciona a propòsit 
aquelles grans produccions 
del Theatre du Chàtelet a Pa
ris, on Luis Mariano es va con
sagrar llavors com el «Prince 
de l’opèretta».

No fa molt hi van reposar el 
Chanteur de México, amb el 
tenor Ismael Jordi, Rossy de 
Palma, la sim fònica de Tile de 
France i una mise en escène

digna de Jean Paul Gaultier, es
tilitzan t el kitsch.

Mig centenar d’actuants
Els Pirates del Sol van per aquí. 
i no gaire lluny ni menys encara 
per sota. En quant a vedettes, 
les deu Filles del Mariscal, el 
personatge protagonista de 
Cobra. I en quant a boys, doncs 
els pirates.

Amb més de cinquanta ac
tuants. nivell professional de 
l'a lt, i músics a l'escenari, su
pera to t el que fins ara s'ha fet 
al Teatre del Sol, que precisa
ment aquest cap de setmana 
en presenta les primeres pre- 
estrenes obertes al públic, a

preus especials. L'escenari i el 
vestuari no fan més que estar- 
hi a l'a lçada.

Però sobretot la música i les 
cançons. «És que les cançons
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Les funcions 
comencen avui 

sota la direcció de 
Ramon Ribalta

tenen una força... Per disse
nyar e ls vestits  no he hagut 
de fe r res m és que seguir les 
cançons», en diu Mireia Uatge,

l'autora del vestuari. Les filles 
del Mariscal amb fa ld illes amb 
molta volada i blanc lluminós, 
els pirates tiran t a estripats 
per la banda còmica, i uns po
licies amb salacot i aire coloni
al britànic, amb m olts galons i 
m oltes condecoracions.

Primer que tot, en efecte, el 
muntatge cuida la música i la 
lletra. La sabadellenca Irene 
Garrido ha traduït i adaptat el 
llibret original amb la màxima 
fidelitat. Els Pirates que Gilbert 
feia desembarcar a un poblet 
coster de Cornualles, trepitgen 
al Sol terra britànica en temps 
de la reina Victòria.

No venen a l'ac tua lita t ni van

a llocs com la Costa Brava, 
com tan t s 'ha estila t especi
a lm ent a Catalunya arran l’exi- 
tosa versió de Dagoll Dagom 
sobre aquesta obra.

I la direcció musical, a càrrec 
de Guillem Galofré i Frederic 
Oller ha esta t el gran cavall de 
batalla. Les harmonies dels 
cors son complexes i, to t i 
l'am b ilita t del resultat, la par
titura de Sullivan és m olt exi
gent.

Però al Sol ho han resolt amb 
professionalitat, i ara toca dis- 
futar-ho. «Vindrà m olt públic de 
fora de Sabadell. D 'aquests 
Pirates se 'n  parlarà-, assegura 
Ribalta. Avui comencen ■

Obres en cartell al Sant 
Vicenç i El Ciervo

REDACCIÓ

Després de les recents 
estrenes, el teatre amateur 
de la ciutat continua amb 
les funcions de les obres 
en carte ll i, per exemple, el 
Teatre Sant Vicenç reedita 
el seu èxit de creació prò
pia, Més que un record.

Aquestes emotives colò
nies a ritme de la música de 
Xasqui Ten tornen diumenge 
(18h) amb coreografies de 
Cristina Allande.

D’altra banda, a El Ciervo 
Teatre continua avui (22h) 
i demà (18h) la divertida 
comèdia Tres maletes amunt 
i avall m

«Consuélame, Consuelo» 
pasa por Barberà

REDACCIÓN

Tras la buena acogida que 
tuvo en la pequeña sala L’AI- 
tem ativa de Sabadell, el grupo 
local Viéndolas Venir lleva 
este fin de semana su come
dia Consuélame, Consuelo al 
Auditori Maria Feliu de Barberà 
del Vallés. Las funciones son

hoy y mañana a las 21h y las 
18 .30h , respectivamente. 
Escrita por M oisés Ramírez 
(serie Pelotas) y Miguelángel 
Flores, está dirigida por este 
últim o, con la colaboración 
de Caries de la Rosa, e inter
pretada por M oisés Ramírez. 
Miguelángel ñores y Gema 
Martínez ■ Cartel de la obra
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