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* «Els Pirates del Sol» 
tomen a la càrrega amb 
alguns papers renovats

* Com a mínim hi seran fins Nadal
c. c.

Per un error de la seva mai
nadera Ruth, el jove Frederic 
acaba contractat com a apre
nent en un vaixell pirata. Ell es 
proposa deixar l'ofici i comen
çar una activitat, diguem-ne, 
legal i respectable, quan 
compleixi 18 anys però aquell 
mateix dia que arriba a la 
majoria d’edat coneix Mabel, 
la filla del Mariscal, i sorgeix 
l'amor.

A partir d'aquesta tensió 
entre el seu desig de deixar 
l'aventura al mar i els esforços 
dels pirates i la mainadera, 
per altra banda, per convèn
cer-lo que es quedi, s'arma 
tot un artefacte dramàtic, amb 
acció, humor i vistoses coreo
grafies que és aquest musical

E/s Pirates del Sol.
Tot un èxit de la temporada 

passada que aquest dissabte 
comença les funcions de 
la segona amb previsió ini
cial d’estar en cartell, com a 
mínim, fins desembre. Adap
tació en clau de musical de 
l'opereta de 1890 The Pirates 
of Penzance (amb música d'Ar- 
thur Sullivan i llibret de W.S. 
Gilbert), al Teatre del Sol sig
nen el muntatge Guillem Galo
fré (adaptació i direcció musi
cal) i Irene Garrido (traducció 
i text adaptat) sota la direcció 
escènica de Ramon Ribalta.

Incorporacions
Recuperant la magnífica esce
nografia, s'incorporen Ariadna 
Clapés i Mar Fayos (que la tem
porada passada feien de filles

V. SERRA /TEATRE DEL SOL

El musical va arribar als 8.000 espectadors la temporada passada

del Mariscal) alternant-se ara 
en paper de la Mabel (abans 
Anna Capmany). També hi ha 
nous intèrprets per als pirates 
i les filles. Segueixen Joan B. 
Torrella corn a Frederic, Albert 
Estengre com a Pirata Rei o 
Cristina Barbero com a Ruth.

Jordi Gener compartirà el per
sonatge del Mariscal Stanley 
amb l’actor Marc Calvo, com a 
la temporada anterior.

Cal recordar que hi ha 30 
intèrprets en escena, músics 
en directe i un ampli equip tèc
nic al darrera.

Les funcions es succeiran 
cada dissabte i diumenge a 
les 18 hores a la sala gran 
del teatre (Sol, 99; 93 727 02 
44). La taquilla obre de dijous 
a dissabte, de 19h a 20.30. 
Més informació a la web www. 
teatredelsol.org) ■

Recta final del festival 
^ El Més Petit de Tots

Amb els muntatges «Loo» i «Enchantés»

CARLES GASCÓN

Les cues del cap de setmana 
passat davant de la porta del 
Teatre Principal per veure la 
proposta del prestigiós Paulo 

** Lameiro de música per a 
nadons (Prokofiev al segle XXI) 
eren tot un símptoma de l'ex
traordinària resposta que està 
tenint l'ilè festival internaci
onal d'arts escèniques per a 
públic de fins a 5 anys, El Més 
Petit de Tots.

Serà difícil trobar alguna 
^ entrada a última hora, doncs, 

per a la recta final del certa
men sorgit a Sabadell amb 
LaSala Miguel Hernández i 
escampat ara a una desena 
de municipis catalans i a Beni
càssim.

Mentre el Mercat de les 
Flors s’acomiada aquest cap 
de setmana amb Little night 
-que ja es va veure a Saba
dell amb una gran acollida- i 
Dans les plis de mes reves, de 
la francesa Compagnie Cha- 
rabia (amb instruments indis, 
percussió i objectes sonors), a 
Sabadell les últimes dues pro
postes per a les famílies són 
Loo i Enchantés.

La primera és la producció 
d'enguany del festival i arriba 
amb el seu escenari ple de 
sorra i un format molt inti- 
mista a LaSala Miguel Hernán
dez (Ronda de la Roureda. 24; 
12h). Un gran dosi de poètica 
visual, amb participació del 
públic, de la mà de la jove i 
ambiciosa companyia Ponten

Pie. Dirigida per Sergi Ots, és 
l'artífex d'aquell impactant 
muntatge per adults. Ártica.

Per últim, el Principal acull 
diumenge (12 i 18 h) Enchan 
tés. de la companyia francesa

Le Fil Rouge Théàtre. Sobre un 
gran terra blanc, esclaten els 
colors i el moviment ■

«Carpe Diem», versió del 
Club de los Poetes Morts

REDACCIÓ soc/'efy), de l'escriptora Nancy

El teatre de L'Estruch (Sant 
Isidre, 140) acull aquest dis
sabte (21 h; 5 euros) l'estrena 
de Carpe Diem, muntatge de 
la companyia amateur saba- 

* dellenca Kakaiba Associació 
Artística que és una adaptació 
de la novel·la El club de los 
poetas muertos (Dead poets

H, Kleinbaum, i que es va con
vertir en tot un èxit cinemato
gràfic de culte.

Amb text de Joan Gallart, 
dirigeixen el muntatge Cris
tina Tiana i Pere Campoy, amb 
escenografia de Vicenç Peig 
i Vicenç Peig Duch, i vestuari 
d'Àngels Valero i Marta Alguer- 
suari. Pere Campoy. Carles

Campoy Pol Campoy signen 
el treball de llums i so.

Els intèrprets són Jordi Mar
tínez Díaz, Laia Oliveras, Janó 
Sala, Mar Regot, Carles Cam
poy. Jaume Clapés, Anna Vila, 
Sergi Rosa. Anna Balaguer, 
Lluis Muchart i Albert Paulo.

Actualitzar la història
Amb el record inevitable de 
Robin Williams com a John 
Keating a la gran pantalla. 
Carpe Diem explica la cone
guda peripècia emocional d'un 
grup d'alumnes que, ajudats 
pel professor Keating, desco

breixen la poesia, el signifi
cat de carpe diem (aprofita el 
moment) i la importància de 
lluitar pels propis somnis.

El professor atrapa els seus 
alumnes amb mètodes poc 
convencionals, tot reforçant la 
seva autonomia i opinió prò
pia. Si al llibre es tractava d'un 
internat només per a nois, 
aquí conviuen nois i noies, 
amb alguns elements actuals 
que porten la trama a present 
per buscar més empatia amb 
el públic jove. Per exemple, els 
alumnes fan servir telèfons 
mòbils ■ Una escena de Tobra
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