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Adéu a «Charlie», el fenomen 
més dolç del teatre Sant Vicenç
Després de dues pròrrogues, el musical abaixa el teló aquest diumenge

El Teatre Sant Vicenç 
tindrà segurament 
«un abans i un 
després» amb Charlie 
i la Fantàstica Fàbrica 
de Xocolata, que un 
equip entusiasta ha 
convertit en tot un 
fenomen. Així ho han 
viscut els joveníssims 
protagonistes.

CARLES GASCÓN

-He viscut coses que em 
costarà tornar a viure a curt 
termini!», deixa anar Daniel 
Berbel. «Ara que hem pedut els 
nervis i ho fem molt relaxats, 
és una pena que s'acabi*, 
diu Bernat Borràs. «Una gran 
recompensa per un potent 
treball en equip que ho fa 
altruistament-, apunta Marcel 
Castillejo. I remata Eric Alés: 
«Única, irrepetible, màgica, 
emocionant, intensa...»

És obvi que aquest musi
cal, que tothom recorda en la 
pel·lfcula de Tim Burton amb 
Johnny Depp i Freddie High- 
more, ha superat les més 
grans expectatives del Teatre 
Sant Vicenç. Ha omplert funci
ons fins dalt i s'ha hagut de 
prorrogar dues vegades. Però 
quan abaixi el teló aquest diu
menge amb dues últimes fun
cions -11.30 i 18h- deixarà,

FLAIXOS

► Últimes funcions del 
musical «□ conte de 
Hansel & Gretel»

La Joventut de La Faràndula 
acomiada aquest cap de 
setmana una fantàstica 
temporada amb les dues 
últimes funcions -avui i 
demà a les 18h-l del 
musical El conte de Hansel 
& Gretel. Estrenat la 
setmana passada amb 
un ple de públic al teatre 
municipal, és la gran 
novetat sota la direcció de 
Salvador Reig i Maria Pla 
i amb música de Xasqui 
Ten. Un muntatge creat de 
nou de dalt a baix que farà 
ballar petits i grans amb 
les coreografies de Montse 
Argemí, de l’escola Bots, i 
uns divertits follets del bosc 
que són l'original aportació 
en aquesta adaptació pròpia 
del conte dels germans 
Grimm.

sobretot, emocions molt inten
ses viscudes des de dins.

Compartir els somnis
La història del nen pobre i 
pacient que valora l'amor de la 
seva família i el fet de compar
tir per sobre dels seus som
nis més dolços ha entendrit 
tothom amb una imaginativa 
i sorprenent escenografia que 
ha superat les limitacions d’un 
teatre amateur.

Tots destaquen el gran tre

ball coral d'un nombrós equip 
-dins i fora l'escenari- diri
git pels joves Albert Gorina i 
Magda Palau (E/s tres porquets, 
uneix-te a l'aventura), però les 
cares més visibles han estat 
els dos Charlie (Daniel Berbel 
i Benat Borràs) i els dos Willy 
Wonka (Eric Alés i Marcel Cas
tillejo) d'aquest doble repar
timent d'un centenar d’intèr
prets.

Amb la música de Keco Pujol, 
espectaculars coreografies de

Cristina Allande (escola Ritme) 
i direcció vocal de Montserrat 
Saurí, el musical ha emocionat 
I ha fet seves del Charlie fra
ses com «jo sóc com sóc grà
cies als meus somnis».

Publicitat original
També ha estat efectiva la 
original campanya mediática 
en col·laboració amb la pas
tisseria Genescà. S'han venut 
xocolates amb els colors de 
la fàbrica de Willy Wonka. un

«□ conte de Hansel & Gretel» a La Faràndula

musical de Ferran Guiu a 
l'Espai Àgora de Sant Oleguer. 
El cèlebre musical de Fred 
Ebb i John Kander seguirà fins 
el 31 de maig.

^ Vermut dominicai a □ 
Teler amb pop-rock
Joan (veu i guitarra acústica), 
Ivan (baix i veus) i Bernat 
(guitarra elèctrica, harmònica 
i veus) formen el trio amateur 
de versions clàssiques del 
pop-rock que amenitzarà el 
vermut de demà diumenge a 
El Teler, el bar del centre cívic 
de Gràcia (13h).

► Soui, funk i mood jazz 
al GrífRn amb Bla Bla Black

L’actuació de cada dissabte 
al Griffm (La Segarra, 25) 
envairà avui (23.30h) el 
pub de Ca n'Oriac de soul, 
funk i mood jazz de la mà 
de l'atrevida, sexy i ‘canalla’ 
banda vallesana Bla Bla

Black, amb la veu principal 
d'Alba Pérez. Inclouen 
versions i temes propis.

^ «Cabaret» a l'Àgora de 
Sant Oleguer
Continuen les funcions aquest 
dissabte (18 i 21.30h) de 
«Cabaret» a càrrec dels 
alumnes del Taller de teatre

1^- La Capella rep el trio 
Nachonando&miguel
Els vermuts del restaurant 
La Capella, al Parc de 
Can Gambús, no s’aturen 
demà diumenge i torna 
el trio tarragoní de pop- 
rock Nachonando&miguel. 
L'actuació comença a les 
12.30h (entrada lliure).

record molt dolç que portava 
sorpresa: bitllets d’or que 
eren un 2x1 per les funcions.

«Els actors estem contentís- 
sims. Teníem grans expectati
ves però no esperàvem omplir 
cada dia! Fa molta il·lusió des
prés de tot el que hem assajat 
i al feina de tramoies, tècnics, 
escenografia, perruqueria, 
maquillatge... Els ho agraïm 
molt a tots!», deixa constància 
Bernat Borràs.

Ell, que als 7 anys ja va fer 
del Murri a Oliver Twist, no ha 
parat de fer teatre i ara només 
té... 16 anys. Va ser escollit 
dues vegades pel musica! Son-
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«Única, irrepetible, 
emocionant, 

màgica, intensa», 
diu Eric Alés

risas y lágrimas (Kurt primer i 
Frederik després).

Ascensor volador
Marcel Castillejo, que ja ha fet 
altres musicals sonats al tea
tre creualtenc, destaca que la 
qualitat de Charlie... és «força 
diferent del que havíem fet fins 
ara al Sant Vicenç», junt amb 
la singular campanya publicità
ria del nou equip. Sobre l’es- 
cenografia ambiciosa diu que 
«els directors han estat tos
suts i ho han tirat endavant». 
Com l'ascensor volador, per 
exemple.

Eric Alés intenta «portar a 
l'extrem» el seu Willy Wonka, 
personatge «una mica boig» 
però que també «es vegi com 
un senyor». Tots estan molt 
«dins el paper i això es nota a 
l’escenari. Puges només a dis
frutar!» Demà serà l'últim cop. 
deixarà un dolç record ■

► Big Chief Selector al 
vermut del «Cercles»

El pati de l’Alliance Française 
segueix amb ei cicle Cercles 
però aquest diumenge opta 
per un «vermut dominical» 
on punxarà (12h) Big Chief 
Selector (Albert Miralles) amb 
molts ritmes negres.

^ «La Blancaneus» en 
titelles a L'Arlequí
Aquest cap de setmana 
l'espectacle de titelles al petit 
Arlequí Teatre (dissabte a les 
18h i diumenge a les 12h) és 
La Blancaneus (Sol, 118).

► Sardanes amb la cobla 
Contemporània
Aquest diumenge els 
dansaires tenen una cita a la 
Plaça del Dr. Robert (a partir 
de les 18.30h) amb la cobla 
Contemporània, una ballada 
organitzada per l'ACF Sabadell 
Sardanista.


