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CRITICA DE TEATRE -  MUSICAL

Els «Pirat(e)s» del Sol

VICENÇ SERRA/TEATRE D a  SOL

Marc Calvo (Mariscal) exhibeix mestratge en el ‘silabato’ de la cavatina de les esdrúixoles

E/s Pirates del Sol

Albert Estengre, Joan B. Torrella, Cris
tina Barbero. Anna Campmany. Marc 
Calvo, Miquel Ramon i Miquel Vidal
(cantants solistes). Guillem Galofré 
i Frederic Oller (directors musicals) 
Ramon Ribalta (director escènic)

Teatre del Sol. 7/111/2015

ALBERT FERRER FLAMARICH

A i  n més d 'una ocasió he 
r H  escrit que Sabadell és 
E , ■¿'la segona ciutat musi

cal de Catalunya. Hi ha de to t 
gràcies a l'empeny discip linat i 
voluntarios de nombroses en
tita ts . Mantenen viu un te ix it 
envejable pel compromís i per 
la productiva relació entre els 
lim ita ts  pressupostos de què 
disposen i els resultats oferts. 
Una d ’aquestes en tita ts  sense 
afany de lucre és la del Teatre 
del Sol que aquesta tempora
da està presentant E/s pirates 
del Sol.

Es tracta d 'una adaptació 
de l'opereta The pirates on 
Penzance (1879) del llibretista 
W.S. G ilbert i del com positor 
Arthur Sullivan que la com-

----- EB------
És un muntatge 
molt intel·ligent, 
d ’un gran nivell 

escènic i musical

panyia està portant a escena 
en un muntatge molt cuidat, 
imaginatiu i d ivertit. La també 
sabadellenca Irene Garrido es 
va ocupar de la vessant lin
güística mentre que Ramon 
Ribalta ho va fe r de la direcció 
general.

És una proposta que extreu 
el ta len t d 'un planter de més 
d'una cinquantena de partici
pants (damunt i darrera l'es
cenari) que amb ofici, perspi
càcia i ganes han fe t possible 
cinc mesos en carte ll (els dis

REDACCIÓ

L'ús d 'instrum ents (bandes 
i conjunts m usicals, veus,...) 
fora d ’escena en el teatre és 
un recurs m olt emprat i quasi 
present en la majoria de títo ls 
operístics i en algunes grans 
sim fonies del Romanticisme.

Dins el cicle de conferèn
cies de Joventuts Musicals de 
Sabadell (Didàctiques Musi

sabtes i diumenges) i que aviat 
assoliran els 6000  especta
dors. Les dades superen qual
sevol elogi.

M èrits i «peròs», però
No obstant hi ha dos «però». 
D'una banda el lleugerament 
a lt volum de l'am plificació. De 
l'a ltra , i sense que manllevi va
lor a l'espectacle, la perfectible 
projecció vocal d'algunes de 
les veus (algun co-protagonista 
i secundaris) que amb el temps 
pot conduir a un prematur es
gotament de la veu. Més en 
tractar-se d ’una opereta, que 
com la sarsuela i el singspiel, 
exigeix un canvi d 'im postado 
en el pas de la parla al cant.

La resta són m èrits en un 
muntatge farcit de ritme escè
nic i musical. Per exemple, les 
d irectrius generals conjuguen 
idees bàsiques i estereotips 
d iàfanament identificables 
que dinamitzen els números

cals), aquest d im arts 10, el 
musicòleg i crític del Diari de 
Sabadell Albert Ferrer Flama- 
rich oferirà una xerrada a l'en 
torn d 'aquesta particularitat 
també anomenada 'off-stage' 
o 'm úsica en el back-stage'.

«La meva intenció és deter
m inar un discurs estructura
lista  d 'aquest recurs i poder-ne 
fer una classificació genèrica 
segons la seva funcionalitat í

cantats amb coreografies de 
music-hall, ocupant to t l'es-

— m —

No hi falten 
paròdies de l’òpera 

i a l'espectacle 
en particular

cenari. El vestuari de Mireia 
Llatge també participa d'un 
patró esquemàtic, pràctic i 
decoros.

En segon lloc, l'escenografia 
de blancor i caire pseudovic- 
torià està distribuïda en qua
tre  nivells. Amarada de petits 
deta lls que n'enriqueixen l'ús 
(portes, zona de jardí, balcó, 
fossat d 'orquestra al mig i 
projecció al fons), aprofita al 
màxim la caixa escènica obrint 
un marc que facilita el trenca
ment de la fron ta lita t i el movi

simbologia i no pas segons el 
tipus d 'instrum ents emprats. 
M ’interessa més que perquè i 
quina relació té  allò que sona 
fora d 'escena dins l'obra més 
que el què sona-, diu Ferrer 
Flamarich.

Psaisatge sonor
El tema serà abordat des de 
la perspectiva del concepte 
del paisatge sonor, l'e lem ent

ment constant. La il·luminació 
de Jordi Berch n'arrodoneix les 
possib ilitats amb una variada 
ambientació de colors.

En tercer lloc, l'arranjam ent 
i direcció musical de Guillem 
Galofré al capdavant d 'un petit 
conjunt instrumental (violí, 
flauta, teclat i percussió) no fa 
enyorar la formació orquestral. 
Amb un cert eclecticisme tím- 
bric, el coixí musical és servit 
amatent a l'arre l vodevilesca i 
toc modern.

Amb plenes garanties
Finalment, el darrer atractiu 
és l'equip de canta-actors i 
cantants que gratis ed amore 
pugen a escena cada cap de 
setmana. La parella protago
nista, Joan Baptista Torrella 
(Frederic) i Anna Campmany 
(Mabel), assumeixen els rols 
de tessitura més exigent amb 
plenes garanties, sobretot la 
soprano que ha d'enfrontar-se

estereofònic i el seu valor com 
a símbol. També es referirà al 
valor de l'e lem ent ocult, de 
la llunyania, la proliferació de
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El ponent és Albert 
Ferrer Flamarich, 

convidat per 
Joventuts Musicals

les bandes m ilitars i el recurs 
teatral del Deus ex machina 
com a tipologia vinculada a un 
tema que admet una mirada

amb diverses exhibicions de 
coloratura i algun sobreagut 
-n o  debades es parodien les 
cadències de Lucia di Lamme- 
moor. Marc Calvo (Mariscal) 
exhibeix un autèntic mestratge 
en el cant silabato a la seva 
cavatina de sortida amb el joc 
de paraules esdrúixoles -repe 
tic ió  de vertigen inclosa-.

Aquest és un dels recursos 
còmics i expressius més ben 
resolts pel domini de la dicció 
a velocitats inversemblants 
i per una capacitat de fiatto 
estimable, com també demos
tren Ruth, Frederic i Pirata Rei 
al tercet de l’Acte II. Cristina 
Barbero (Ruth) encarna amb 
un agraït histrionism e el seu 
paper, igual que Miquel Ramon 
caricaturitza un Sergent que 
balla claqué. Albert Estengre 
(Pirata Rei) no desentona men
tre  que la resta de l'equip, com 
ells, interactuen constantment 
superant la d ificu ltat tècnica i 
física d 'aglutinar cant, diàlegs, 
ball, moviment escènic com el 
passatge a capella del final de 
l'acte  I o en el cor de pirates 
de l'acte II.

Per a tornar-hi
En una sala petita, d ’ impacte 
directe, to t plegat presenta a 
l'espectador quasi dues hores 
amb escenes surrealistes, hu
mor sa on no hi fa lten paròdies 
de l’òpera en general i al propi
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No es perdin
aquest esbojarrat 

muntatge: 
voldran repetir

espectacle en particular. Sens 
dubte muntatges com aquest 
generen amor pel teatre. Són 
llavors de fu tu r i per això és gra
tificant trobar-hi públic infantil. 
Amb entita ts  com la del Sol, 
el term e «companyia amateur- 
és una etiqueta econòmica 
que no fa justíc ia  a l ’esforç, la 
intel·ligència i la qua lita t d 'un 
equip que. damunt l'escenari, 
més que pirates esdevenen 
els «pirats» del Sol. No es per
din aquest esbojarrat m untat
ge, voldran repetir ■

des de diferents ciències de la 
música: des de la sem iòtica a 
l'estè tica  musical, des de l’an
tropologia a l'acústica, etc.

Entrada lliure
La xerrada, amb entrada 

lliure, començarà a les 19 .30  
hores a l'auditori de la Funda
ció Bosch i Cardellach (Indús
tria, 18) i serà il·lustrada amb 
exemples musicals d 'obres de 
Mozart, Rossini, Mercadante, 
Strauss, Respighi i Mahler, el 
qual és «un dels pocs però 
grans exponents d ’aquest 
recurs en el món sim fònic*, 
assenyala el ponent ■

Xerrada sobre «Elements musicals fora 
d’escena: simbolisme i dialèctica»


