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CARLES PORTA

Les funcions de «Castie Schooi. □ Musical» es reprenen aquest dissabte i s’acomiadaran després de set mesos el 21 de maig

«Castie Schooi» anirà al Victòria
El musical de Ritme farà matinals de diumenge al teatre barceloní

c. c.

El nou musical familiar de 
creació pròpia de l'escola de 
dansa Ritme, Castie Schooi, 
que omple la sala gran del Tea
tre del Sol des de fa més de 
sis mesos, farà el salt al Tea
tre Victòria de Barcelona, on 
de moment estan confirmades 
unes matinals de diumenge 
pels mesos de novembre i

desembre. Però els produc
tors i directors de Ritme, Joan 
Llonch i Cristina Allande, espe
ren a més que podran entrar 
al cicle -Espectacles amb 
classe» de la sala del Paral·lel, 
una programació per a esco
lars que es presentarà en una 
gala el proper 11 de maig.

Un primer premi per a un 
fenomen sabadellenc -és 
totalment Insòlit que es man

tingui aquf en cartell tant de 
temps un musical- del qual 
Allande i Llonch estan «molt 
orgullosos». I citen els «molts 
programadors» que l'han vin
gut a veure i que «han flipat», 
o sigui que podria tenir encara 
més recorregut fora de la ciu- 
rat.

A banda d’estar protago
nitzat per ballarins i actors 
molt joves en la seva majoria

(exceptuant alguns papers 
adults per l'equip de profes
sors), el musical estrenat a 
mitjans d’octubre tracta temes 
d'actualitat com el 'bullying' 
(l'assetjament escolar que 
rep un alumne nou), les males 
influències, el primer amor, 
l'amistat o l'excés d’autoritat, 
amb pinzellades de política, la 
crisi econòmica i la reforma 
del sistema educatiu.

Tot això amb vibrants coreo
grafies i unes videoprojeccions " 
animades que ubiquen l'acció 
a un internat britànic on reg
nen la disciplina estricta i uns 
valors ferris. El text de l'obra 
és de Roc Olivé i la música 
de Toni Ten (Ten Productions), 
amb direcció vocal de Montse v 
Saurf i Anna Aparicio. No cal 
dir que les coreografies són de 
Cristina Allande, que ha comp-
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Allande: «Els 
alumnes de Ritme 

poden viure la 
dansa a l’escenari»

tat amb Diana Tomé per a la 
direcció artística.

Les funcions es reprenen 
aquest dissabte (22h) i diu
menge (18h), coincidència que 
ha impedit que Ritme participi 
a la gala de Dansa Clàssica al 
Teatre Principal pel Dia de la 
Dansa a Sabadell.

Cristina Allande destaca 
que l’escola Ritme permet 
als alumnes «viure a l'esce
nari, posar a la pràctica» el 
que aprenen. A més, Allande 
col·labora dirigint les core
ografies a molts muntatges 
teatrals amateurs de la ciutat, 
com els recents RatatouiHe, el 
petit xef (La Faràndula) o La 
família Addams (Sant Vicenç) 
coincidint amb Castie Schooi, i 
abans molts altres ■

La «Metamorfose» de 
la ballarina Aliñe Correa
Assaig obert a L’Estruch, dissabte

c. c.

Com reacciona el cos 
davant de situacions de vio
lència, a certs xocs als quals 
Aliñe Corróa denomina «els 
dolors del món»? La coreò
grafa i ballarina brasilera, que 
ha format part de la recone

guda companyia de dansa 
urbana Membros, ho analitza 
a la seva peça Metamorfose, 
un solo que interpreta aquest 
dissabte (21h; gratuït) en 
forma d'assalg obert a L'Es- 
truch.

Corróa ha estat fent resi 
dència a aquesta espai muni

cipal (Sant Isidre, 140), des 
d'on ha col·laborat amb les 
activitats pedagògiques del 
centre com a coreògrafa esco
llida al taller «Això és ritme», 
amb la participació d'uns 80 
alumnes de quatre instituts.

A L'Estruch ja havia ballat a 
Febre, de la cia. Membros, que 
van portar després a París. Lis
boa i altres capitals europees. 
El seu nou solo ha partit del 
poema La saviesa és no enten
dre, de Clarice Lispector, i el 
descobriment d'uns gravats de 
dones presoneres en un camp 
de concentració alemany ■
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