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ESPECTACLES

‘Castle School’ s’estrena a tot ritme
El nou musical arriba a la Sala Gran del Teatre del Sol per quedar-s’hi fins al maig
Un prestigiós internat 
als afores de Londres, 
ubicat en un castell, 
és l’entorn per abordar 
molts temes com el 
l’assetjament escolar, 
l’amor, l’amistat, 
l’autoritat o les 
retallades. És el nou i 
espectacular musical 
de Ritme, una creació 
des de zero de Cristina 
Allande i Joan Llonch 
que s’estrena aquest 
dissabte (22h).

c. GASCÓN

L’escola Ritme de Sabadell 
havia participat en la produc
ció de Cop de Rock i Vides de 
pel·lícula però volien aprofitar 
•tot el potencial» dels seus 
alumnes amb un nou musical 
creat totalment per ells, des 
de zero, amb una història, 
coreografia, música i esceno
grafia originals.

Després de dos anys inten
sos treballant-hi, amb tots els 
assajos a la mateixa escola 
Ritme, amb la marca de la 
casa que és «el més professio
nal possible», Cast/e School. El 
Musical aixeca el teló aquest 
vespre a la Sala Gran del Tea
tre del Sol, on s'hi estarà ni 
més ni menys que sis mesos 
amb funcions de dissabte a 
les 22h i diumenge a les 18 h.

Hi ha «molta il·lusió» i molts 
esforços invertits en aquest 
musical que promet grans 
sensacions. El gruix del repar
timent (uns 80 Intèrprets divi
dits en dos grups), són joves 
de 16 a 18 anys, amb alguns

rep un alumne nou, les males 
influències, el primer amor, 
Tamistat, l’excés d’autoritat, I 
fins i tot es parla de política, 
de la crisi econòmica i de la 
conegudíssima reforma del 
sistema educatiu». Tot això, 
afegeixen, «tractat des d’una 
vessant entretinguda i amb 
molt de ritme. I amb projecci
ons animades, amb l’última

CARLES PORTA

Espectaculars coreografies en un internat inspirat en el saló modernista de l’Espai Cultura

per tu) ha escrit el text. També 
hi col·labora Diana Torné a la 
part artística.

Musical familiar
Tots aquests ingredients -un 
musical inèdit de nova crea
ció, un gran equip i la màxima 
exigència- es posen al servei 
d’un musical familiar «molt 
dinàmic I fresc», apunten 
Allande i Llonch, que aborda 
«l'assetjament escolar que

ESTEVE BARNOLA

Presentació del muntatge al Teatre del Sol, dimecres passat

Està ambientat 
a Londres però 
amb referents 
sabadellencs

tecnologia. Aventures, tensió, 
misteri i espectacularitat que 
recorden els actuals musicals 
de més èxit. I és que la parella 
creativa de Ritme ha projectat 
molt del Londres que tan bé 
coneixen -tant pels musicals 
com pel sistema educatiu bri
tànic, de «disciplina estricta i 
valors ferris»- en un internat 
d'ambientació anglesa però 
amb referents sabadellencs: a 
l'escut surt la torre de la seu 
de l'Espai Cultural de La Fun
dació Antiga Caixa Sabadell 
1859, el Saló Modernista del 
qual ha inspirat el decorat. Un 
homenatge a Londres... i a 
Sabadell ■

de més petits i els personat
ges adults interpretats per 
Enric López (el subdirector 
Robert Hutton, el ‘dolent’ de la 
trama), Elisenda Gutés, Bruna 
Feliciano. Noèlia Mateus...

Cristina Allande i Joan 
Llonch són els màxims res
ponsables i signen la idea ori
ginal. Allande la direcció artís

tica i coreogràfica i Llonch la 
producció executiva. Han vol
gut comptar, remarquen, amb 
«un equip de gent propera» a 
Ritme, «grans amics i profes
sionals». Toni Ten és autor de 
la música i el director musical, 
Anna Aparicio i Montse Saurí 
fan la direcció vocal i Roc Olivé 
(protagonista del musical Boig
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LES AVENTURES D'UN HEROI

octubre 30 - 201fi 
novembre 6,13,20 i 27 2016

tlns a 2/4 de 12 i tardes a les 6 2016-2017
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funcions dels dies 19 i 20 
al preu especial de 10€ 
comprant les entrades 
abans del dia 4

Teatre del Sol
C del Sol 99

93 727 0244
www leatredeisol.org


