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Grans ovacions per 
l’espectacular musical 
«Castle School» de Ritme

c. c.

Espectacular arrencada del 
nou musical Castle School a 
la sala gran del Teatre del Sol: 
plens de públic, ovacions i 
crits després de cada número i 
gran sensació que el muntatge 
és una màquina d'allò més 
ben engreixada i que la quali
tat de les coreografies està al 
nivell, o més, del que es podia 
esperar de Ritme.

En el segon cap de set
mana d'aquesta producció de 
Cristina Allande i Joan üonch 
amb un munt d'excel·lents 
professionals, el musical feia 
vibrar de valent I arrencava

també riures amb personat
ges que creeen empatia, es 
fan entranyables, sobretot 
la colla d'alumnes d'aquest 
internat que passen de rebre 
cops a ser els autèntics rebels 
i motors de l'acció. De la revo
lució. podríem dir.

Nova creació
Amb la gran dificultat de mun
tar un musical des de zero, 
amb personatges, text -de 
Roc Olivé, a partir de la idea 
de Ritme-, cançons, música 
i escenografia de nova crea
ció, cal dir que les dues hores 
(entreacte inclòs) volen a un 
ritme dinàmic i sense treva.
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El muntatge està triomfant fa dues setmanes al Teatre del Sol

Es toquen molts temes que 
sorgeixen de l'ambient esco
lar (l'assetjament, l'amistat, el 
treball en equip per a guanyar 
un concurs, la revolta davant 
la injustícia, l'amor juvenil, els 
somnis, els efectes de la reta
llada econòmica...) així que 
és fàcil pensar en altres musi
cals o sèries de televisió pels 
valors que es defensen.

Un musical que, sense 
abordar res de nou, resulta

fresc i atractiu, amb l’efectiva 
música de Toni Ten molt ben 
feta a la seva mida. Des dels 
més petits (hi ha nenes de sis 
anys que ballen de meravella!) 
als més grans, amb coneguts 
actors sabadellencs fent els 
papers d’adults com a profes
sors, està clar que hi ha un 
immens treball al darrera.

El dolent subdirector Robert 
Hutton (Enric López) vol impo
sar una disciplina «medieval» i

carregar-se les matèries artís
tiques, que titlla de -passa
temps»: la guerra està servida. 
Amb les fantàstiques projec
cions animades de decorat vir
tual, els ingredients es lliguen 
amb èxit. Filant prim, i tot 1 
l’element màgic a través dels 
dos «esperits», hi faltaria un 
fil argumental més distintiu, o 
com a mínim un altre final, que 
no basi l'èxit de la revolta en 
la troballa material. No? ■

Els jovenísisms Alvians van sorprendre gratament

Excel·lent rock 
però poc públic 
al Xocolata 
Express

REDACCIÓ

Rock & Kids, en el concert de tarda al «FXE XICS»

L'Estruch es va omplir de 
bons concerts de rock i en 
bones condicions, divendres 
i dissabte, però no de públic. 
El primer dia del Xocolata 
Express va ser fluix i el segon, 
tot I que «acceptable» per a 
Pere Massagué, es mereixia 
força més per la qualitat del 
cartell. I és que «els músics 
van estar immensos», des
taca Massagué, que animava 
tothom a fer córrer la veu de 
l'excel·lent festival que hi ha 
per tastar el rock sabadellenc 
I variants que es fa ara mateix.

La segona edició va tenir 
divendres uns convincents 
Postit al bar, en la línia del 
rock espanyol més 'mains- 
tream'. Ja al teatre es va sen
tir el mestissatge rítmic del 
duo Borraz con Z, seguits dels 
joves i prometedors Alvians. 
«Apunten molt, si continuen 
així poden arribar lluny», no 
dubta a destacar el conductor 
del programa Xocolata Express 
de Ràdio Sabadell.

Per no parlar dels Exili a

Potent directe de The Band Olers, dissabte a la nit

Niets Niuts, amb Toni Grau a la guitarra i Chariye a la veu

Elba. un «bnllantísism» grup 
que va sorprendre agrada
blement a molts. Divendres 
també va sonar d'allò més bé 
Pol Cruells amb uns músics de 
primera.

a fora, van tenir xocolatada 
(a l’hora del xàfec) i s’ho van 
passar força bé amb les adap
tacions rockeres del grup Rock 
& Kids, tot fent de bon mestre 
de cerimònies Toni Porcar, de 
Sabacirc.

El cartell nocturn es va obrir 
amb uns contundents Tribal 
Brothers a l’alça i els cone
guts Trist Trash Trio en la seva 
línia solvent d'acent punk-rock 
i garatge. El bon rock de Niets 
Niuts, del guitarrista Toni Grau, 
va oferir una entregada i excel- 
lent actuació, amb un Chariye 
Bellmunt de poderosa veu dei
xant-se la pell a l'escenari.

Comunió amb el públic
The Band Olers van signar un 
gran directe de rock més clàs
sic, amb ganes de fer tot un 
xou que es va agrair. I Oest Trip 
va posar la cirereta del pastís 
musical amb un apoteòsic 
recital ple de solos sucosos, 
on la comunió amb el públic 
va solventar un petit problema 
tècnic de la guitarra ■
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Ja en dissabte, l’inici de 
tarda amb el nou apartat 
infantil, el FXE XICS, va acusar 
la competència d’altres ofer
tes però un grapat de nens i 
nenes van fer taller de graffiti

Didàctica de la música
UNA ROSA 

ENTRE
DOS ABISMES

A càrrec de
Josep Ma Almiron i Alberto Requera

(membres del Friedrich Piano Trio]
Ens parlaran del programa que han preparat pel proper concert 
de la Temporada de Cambra (dia 11 de novembre).
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