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Carles de la Rosa recupera el seu 
musical «C’est la vie» al Teatreneu
L’estrena oficial és aquest dissabte i de moment hi serà fins el juny

c. c.

Concebut com «un musical 
tendre, sense més pretensi
ons que fer de voyeur» dels 
canvis a la vida d'un grup 
d'amics des de la infància a la 
vellesa, explica el sabadellenc 
Carles de la Rosa, C'est la vie 
reviu al Teatreneu de Barce
lona, on aquest dissabte té 
l'estrena oficial i estarà en car
tell, com a mínim, fins el juny.

Amb text i direcció artística 
de De la Rosa, Ces la vie narra 
les quatre etapes més relle- 
vants de la vida de set perso
nes (infantesa, adolescència, 
maduresa i vellesa) al voltant 
de l'eterna recerca de cada 
persona del seu lloc al món o 
de la seva identitat.

I és que sovint, com apunta 
Carles de la Rosa, no és que un 
hagi fracassat sinó que que és 
al «lloc equivocat», deixa anar. 
La recepta és partir «des de 
tu, I no des del que els altres 
esperen de tu». I el musical

convida en certa manera a «fer 
que surti el nen, que no té pre
judicis, i que jugui a ser gran».

Produít per Wizart Musicals 
-que recentment acomiadaven 
al mateix Teatreneu el seu èxit 
Un Musical Innominable-, C'est 
la vie, un musical vital té una 
llarga història. De la Rosa va 
muntar-ne una primera versió 
el 2001 com a final del taller

de teatre del Ferran Casablan- 
cas, I el va recuperar més tard 
amb els «alumnes avantatjats» 
per a sales comercials. Es va 
veure a Castellar del Vallès el 
2013 i es va estrenar oficial
ment a L'Estruch el febrer de 
2014.

Ara Júlia Brichs i Alba Gris 
(Wizart Musicals) han fet pos
sible una nova vida a aquest

grup de classe que al llarg 
dels anys manté el contacte 
i «canvien i es modifiquen 
entre ells», resumeix el direc
tor. Un detonant és un sopar 
de promoció, ja en la trentena, 
en el que «passen coses i es 
reobren situacions antigues». 
Una de les històries és d'una 
parella homosexual que aca
barà tenint un fill.

Les condicions de la sala. 
però, han obligat a adaptar el 
musical a menys personatges 
(d'11 a 7) I menys escenes 
fins a limitar-lo a una hora i 
mitja. La direcció musical és 
del castellarenc Adri Mena i la 
coreografia de Gerard Rifà.

Un dels atractius és que el 
doble repartiment (titulars I 
covers) el formen joves de 23 
i 24 anys de mitjana, una com
panyia jove on «tots estan for
mats o en formació». Alguns 
són de Sabadell, com Xavi Cla
pés, Raquel Rodríguez, Clau
dia Añor o les mateixes Júlia 
Brichs I Alba Gris ■

Un tast d’Els 
Alvians i el 
mag Albert 
Llorens

REDACCIÓ

El 13 de maig el Teatre 
Sant Vicenç acollirà una 
gala solidària per Mans 
Unides i la Creu Roja, 
«Fes-te solidària», però 
aquest dissabte al matí, 
al Racó del Campanar 
(a partir de les llh), els 
artistes oferiran un tast 
de la seva actuació.

Es tracta del mag 
Albert Llorens, el grup de 
música Alvians I el Taller 
de Teatre del centre. Alvi
ans, del músic Guillem 
Galofré, són conceguts al 
Sant Vicenç per la banda 
sonora del musical Hèr
cules, les aventures d'un 
heroi, el seu pop-rock en 
català ja té debut disco
gràfic amb Brúixoles, on 
brilla la veu de Queralt 
Lloansf. El Taller de tea
tre posarà el punt final 
amb els números dels 
musicals Newsies ■

«Instants previs», aquest 
diumenge al Teatre del Sol
Amb Marta Tricuera

c. c.

Va sorprendre gratament al 
pati de l'Alliance Française el 
setembre i espera fer-ho altre 
cop aquest diumenge (20.30h) 
a la Biblioteca del Teatre del 
Sol (Sol, 99). Instants previs 
es presenta com «un especta
cle de poesia teatralitzada i en 
alguna ocasió musicalitzada», 
i el fil conductor dels intèrprets

i Josep Sobrevals
- Marta Tricuera i Josep Sobre
vals- són «aquells moments 
abans de que passi alguna 
cosa».

Els dos personatges dialo
guen a través de la poesia de 
diversos autors per abordar 
qüestions sobre la vida, l'amor, 
l'amistat o l'amor... però no és 
una lectura dramatitzada, ja 
que no llegeixen, puntualitza 
l'actriu sabadellenca.

De la mà dels versos de Sal
vat Papasseit, Vicent Andrés 
Estellés. Ovidi Montllor o 
Roc Casagran, entre d'altres, 
Tricuera i Sobrevals creen 
moments tant romàntics com 
còmics. Converteixen poemes 
en fragments d’una conversa 
d’una parella, de fet.

Una proposta original que 
deperta un renovat interès pel 
gènere en un públic que en 
principi hi seria reaci, apunten 
els intèrprets. «Després de 
l’espectacle a molts els venen 
ganes de compra se llibres 
dels autors que han sentit», 
diu. Es poden fer reserves a 
instantsprevis@gmail.com i al 
667 844 930 ■ Marta Tricuera i Josep Sobrevals dialoguen amb versos

FLAIXOS

► XIV Concurs de Colles 
Sardanistes de l’Aplec de 
la Salut

Organitzat per Sabadell 
Sardanista i Mirant al Cel, 
un dels actes de l’Aplec de 
la Salut és el XIV Concurs 
de Colles Sardanistes, que 
arriba diumenge a les 18h 
a la pl. de Sant Roc (a Cal 
Balsach de la Creu Alta en 
cas de pluja). El concurs, 
tot una cita esperada pels 
afeccionats, continua sent 
bàsic pel Campionat de 
Catalunya de Colles Grans 
del Grup A i pel campionat 
de colles juvenils. A més 
també competiran un bon

nombre de colles lliures.
La importància d’aquest 
concurs queda palesa en 
la participació de 4 dels 5 
campions actuals en les 
seves respectives categories: 
Trapelles (alevins), Cabirols 
(Infantils), Mare Nostrum 
(grans) I Sabadell (veterans). 
Com sempre, la música 
anirà a càrrec de la cobla 
Contemporània.

^ «Pianissimo», dilluns 
a l’Espai Àgora amb els 
Músics de Gràcia

Pianissimo és «un llibre per 
ser escoltat» I els pianistes 
dels Músics de Gràcia ho

demostraran aquest dilluns 
(20h) a l'Àgora de Sant 
Oleguer amb un recital amb 
la col·laboració d'IMSA i el 
grup Adagio-Casio, Ja que es 
comptarà amb el novedós 
Casio Celviano GP500 cedit 
per aquesta marca. A més de 
ser un material expecional per 
ensenyar el piano, Pianissimo 
ho és també per a gaudir-lo 
com a espectador.

► El Teler acull un vermut 
dominical amb el duo 
acústic Whitebird

El duo Whitebird, format per 
Sandra León (veu) i Xavi Farell 
(guitarra i veus), torna en

format acústic al bar El Teler, 
al centre cívic de Gràcia (Pl. 
del Treball), per amenitzar el 
vermut d'aquest diumenge a 
partir de ies 13 hores.

*«»- Tribut a U2 a la sala 
Breakout amb el grup Red 
Rocks

Aquest dissabte la sala 
Breakout (Pl. Laietana. 48) 
acull un concert del grup 
Red Rocks, que fa un tribut 
a la banda irlandesa U2 a 
partir de les 21.30 (8 euros 
anticipada / 10 a taquilla). 
Encapçalada pel cantant 
Jaume Carretero, es completa 
amb el guitarrista Ximo Edo,

Ariadna Zorrilla al baix i JM 
Andrés a la bateria.

► La Cobla Jovenívola fa 
40 anys i viatja a Andorra
El concert final «La Sardana 
de l'Any 2015», que té lloc 
aquest dissabte a Andorra la 
Vella, té com a protagonista 
la cobla Jovenívola de 
Sabadell, amb motiu del seu 
40è aniversari. Normalment 
hi actuen dues cobles i en 
aquest cas la segona és 
una formació especial amb 
músics que han format part 
de la mateixa Jovenívola. La 
cobla tocarà el 3 de juny a 
l'Espai Cultura de Sabadell 
amb presentació de nou disc


