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Entre músics, cantants i actors els Pirates del Sol porten més de trenta artistes sobre Tescenarí, obra de Ramon Ribalta

‘Pirates del Sol’ segueix omplint 
en les quatre darreres funcions
La companyia encara no sap del cert si la reposarà la temporada que ve

«Musicalment, mai no havíem fet res tan ambi
ciós com aquests Pirates del Sol», aprecia Ramon 
Ribalta, escenògraf, director escènic del mun- 
tage i ànima del Teatre del Sol. És el parer unà- 
nim entre el públic i els professionals, tant de la 
música com del teatre.

JOSEP ACHE

Per bé que l'ocupació de 
públic és alta, amb més de 
8.000 espectadors en 60 
funcions, el cap de setmana 
entrant aixecarà el teló per 
darrer cop, almenys aquesta 
temporada, ü queden, per 
tant, tan sols quatre funcions, 
amb bona part de les entrades

venudes.
L’èxit de públic ha sorprès 

Ramon Ribalta. -Els músicals 
que tenen versió cinematogrà
fica són més coneguts í tene- 
deixen a moure més expec- 
tadors. Però amb Pirates del 
Sol la taquilla ve a ser la de 
Set núvies per set germans o 
Fama, en el seu moment».

Però a diferència de Fama,

muntatge amb el qual el Sol 
va fer temporades a Madrid 
i Barcelona a més de gires 
per tot Espanya, aquests Pira
tes del Sol no sortiran mai de 
Sabadell. «Els costos ho farien 
prohibitiu. Fama no tenia un 
escenari ni un repartiment tan 
extens», indica.

Per no perdre-s’ho
Amb més de trenta actuants 

entre músics, cantants i 
autors, deu tècnics més fora 
de l'escenari, i un alt nivell pro
fessional, per la qualitat del 
muntatge i el nivell d'experièn
cia i formació del repartiment, 
els Pirates del Sol tampoc no 
poden esperar a què l’arribada

del bon temps aparti el públic 
dels teatres.

Per aquest mateix motiu, 
Ramon Ribalta està aca
bant de lligar la rèprise. per 
la temporada vinent. Encara 
que resulti difícil hi juguen a 
favor l'èxit i l'alt nivell aconse
guit. «Això és un clàssic, una 
opereta molt del XIX, molt 
més difícil que un musical», 
observa Ribalta per destacar 
que «a nivell musical s'ha 
format un equip excepcional, 
molt ben portat per Frederic 
Oller, Guillem Galofré. Oleguer 
Alguersuari, Irene Garrido...» 
I ara, a més, són en estat de 
gràcia. Per no perdre-s'ho, o 
per tornar-hi ■

Duquende «apadrina» 
a Fosforito en el foyer 
del Gran Teatre del Liceu
Le entregó la «Mezquita de plata»

J.A.

Mientras su voz se lo per
mitió, nadie como Antonio 
Fernandez, Fosforito, cautivó 
tanto con sus cantes a los afi
cionados más exigentes. En 
Catalunya le escuchaba a dia
rio en la radio, en programas 
como los de Ricardo Romero o

Juan de Dios Ramírez Heredia. 
•Es mi escuela, nunca dejaré 
de aprender de Fosforito», le 
dijo Duquende cuando el mar
tes. en el Liceu, le entregó la 
Mezquita de plata, galardón 
concedido por el Tablao El Cor
dobés. «Gracias, Duquende. 
Es como si apadrinaras» le res
pondió el histórico cantaor ■ Fosforito, izquierda, fue elogiado por Duquende, a la derecha

«Genials: No us 
perdeu aquests 
Pirates», 
en diu Bozzo
•Genials els Pirates del 
Sol, del Teatre del Sol de 
Sabadell. Gilbert i 
Sullívan en estat pur! No 
us ho perdeu!!!». Joan 
Lluís Bozzo, que al front 
de Dagoll Dagom va 
popularitzar Pirates a 
Catalunya i la resta 
d'Espanya per extensió, 
recomana així ei 
muntatge ara en cartell. 
Aquest va ser el tweet 
que va difondre quan ai 
març passat va venir 
expressant a Sabadell 
per assistir a una funció. 
Encara va ser més efusiu 
amb els actors, músics, 
tècnics i, molt en 
especial, amb Ramon 
Ribalta, director escènic.
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