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Cap de setmana històric 
al Teatre del Sol amb tres 
espectacles exhaurits
«Casa de nines», «Alícia» i De Filippo

CARLES CASCÓN

El cap de setmana passat 
el Teatre del Sol es donava un 
fet insòlit i és que programava 
tres espectacles diferents a 
tres espais. A més, no calia 
gens de publicitat: tenia tot el 
peix venut.

I és que la lectura dramatit
zada Casa de nines a la Bibli
oteca, la comèdia d'Eduardo 
de Filippo Fortuna, Fortuna a 
la sala petita i Alícia, un viatge 
meravellós! a la sala gran ja 
havien exhaurit totes les loca
litats. 0. si en quedava alguna, 
estava a punt de volar.

Tot un fenomen del qual es 
poden donar més detalls. Per 
exemple, que era el cap de

setmana de comiat ó'Alícia, 
el nou espectacle familiar de 
dansa i teatre -una mena de 
musical ballat- sorgit de l'es
cola Bots de la mà de la seva 
companyia Tocats del bolet. 
Segons xifres del Teatre del 
Sol, en vuit funcions ha sumat 
uns 1.300 espectadors. Ho 
dirigeixen Núria Rocamora, Eli- 
sabeth Ollé i Montse Argemf.

Compte enere
Divendres s'acomiadava, 
també. Casa de nines. Es 
tracta d'una lectura dramatit
zada d'aquest text d'Ibsen que 
no és nova a la ciutat. AIGa- 
lliner, amb Albert González a 
la direcció, ja l'havia estrenat 
l'any passat pel Dia Interna-

IL FBANCO

«Alícia, un viatge meravellós!» ha sumat 1.300 espectadors en vuit funcionsa la sala gran

cional del Teatre. A principis 
d'aquest any va passar per 
Sant Cugat.

Però el destacat elenc saba- 
dellenc ha estat un bon reclam 
per a la segona i última funció

JOSEP UBIA/TEATRE SANT VICENt

EI musical basat en el conte clàssic s’ha adaptat amb tocs d’humor més actuals

«La rateta», un simpàtic musical 
infantil fet per nens i nenes
S’ha estrenat amb dos plens al Teatre Sant Vicenç

c. c.

No hi cabia ni una agulla al 
teatre creualtenc en les fun
cions dominicals de matí i 
tarda que marcaven l'estrena 
de La rateta que escombrava 
1‘escaleta. Un musical protago
nitzat per nens i joves, dirigit 
pel també jove debutant Car
les Campoy, i pensat perquè 
en gaudeixein, sobretot, els 
més petits. I aquests s'ho van 
passar d'allò més bé.

D’excel·lent factura, molt 
entretingut, amb números 
musicals dels animals prota
gonistes a l’hora de conque
rir la rateta, la gràcia és que 
incorporen notes d'humor

actual i que l’adaptació inclou 
un final diferent.

Però és millor no desvetllar 
les sorpreses, és clar. A tall de 
pinzellada, aquí el narrador és 
el mico, un dels pretendents, 
el qual es penja d’un trapezi 
sobre el públic. I el gat, que té 
accent francès, es troba amb 
més dificultats del que espe
rava per aconseguir el seu 
sopar.

Recordant lleugerament 
aquell Càsting, un musical molt 
animal de Keco Pujol, els can- 
ditats intenten seduir la rateta 
a ritme de pop, rock o rap. Tot i 
el petit format, els jovenfssims 
intèrprets demostren que han 
treballat de valent.

I aviat, «Instants previs» i el 
nou grup de jazz de Mar Fayos

L'activitat artística al Teatre 
del Sol no s'atura, repartida 
ara entre les sales gran i 
petita i la recentment 
inaugurada biblioteca. El 
proper 8 de maig (20.30h), 
per exemple, a aquest últim 
escenari arriben Josep 
Sobrevals i Marta Tricuera 
amb -Instants previs-, una 
proposta que van estrenar

programada a la Biblioteca del 
Teatre del Sol: Marta Tricuera, 
Joan B. Torrella, Santi Ricart, 
Pep Carpena, Mireia Llunell i 
Anna Vidal. En dues funcions 
han reunit 60 espectadors.

Carpena, per cert, repetia 
tot seguit a Fortuna, Fortuna,

al pati de l'Alllance 
Française el setembre I ara 
roden per petits espais de 
Catalunya. I a més, la jove 
actriu sabadellenca Mar 
Fayos debuta al mateix 
escenari amb el seu nou 
projecte com a cantant de 
jazz, Mar &The Souls 
Quartet. El 13 i 14 de maig, 
concert -Jazzy Spring».

comèdia que ja és tot un feno
men de públic, inesperat, a la 
sala petita del Sol. Les dues 
funcions del cap de setmana 
-ara ja només en queden sis- 
van tornar a penjar el cartell 
d'entrades exhaurides. Fins 
ara, 1.350 en 18 funcions ■

Un grup de ballarines acom
panya els animals, amb atrac
tius decorats, vestits i caracte
ritzacions. La presència dels 
actors per la platea, com al 
casament, aporta dinamisme.

Un bon treball col·lectiu on 
cal destacar la música de Jordi 
Campoy i Xasqui Ten, la direc
ció coreogràfica de Cristina 
Allande i Estefania Granados 
(de l'escola Ritme) i la direcció 
vocal de Sílvia Artigas.

Estarà en cartell al Teatre 
Sant Vicenç fins el 22 de maig 
en funcions de diumenge (matí 
i tara). El missatge: «l'impor
tant no és l'aparença de les 
persones sinó el que trobem a 
l’interior» ■
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