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El musical va ser tot un èxit al Teatre del Sol amb 56 funcions i nou mil espectadors

REDACCIÓ

Castle School, l’exitós musi-
cal sabadellenc de l’escola de 
dansa Ritme –que va triomfar 
a la sala gran del Teatre del 
Sol amb 56 funcions i 9 mil 
espectadors– s’instal·la al 
Teatre Victòria de Barcelona, 
on oferirà un total de quatre 
funcions matinals per al públic 
en general els diumenges 12, 
19, 26 de novembre i 3 de 
desembre a les 11.30h

De moment, ja pot presumir 
de tenir totes les entrades 
exhaurides de les funcions 
en el marc de la programació 
exclusiva per a centres d’en-

senyament, «Espectacles amb 
classe».

Com sap molt bé el públic 
sabadellenc, aquesta ambici-
osa producció de Ritme és una 
creació des de zero, tant de la 
història com el text, la música 
o la dansa. Cristina Allande i 
Joan Llonch han apostat fort, 
a més, per l’escenografia, que 
inclou projeccions animades.

El  musical se situa en un 
internat ubicat a un castell 
medieval, als afores de Lon-
dres. Els temes de què tracta 
són de total actualitat: l’as-
setjament escolar que rep un 
alumne nou, les males influèn-
cies, el primer amor, l’amistat, 
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l’excés d’autoritat, fins i tot es 
parla de política, de la crisi i de 
la reforma del sistema educa-
tiu. Tot això, però, tractat des 

d’una vessant entretinguda i 
amb molt de ritme. No hi fal-
ten les aventures, la tensió, el 
misteri i l’espectacularitat que 

recorden els actuals musicals 
de més èxit. Cristina Allande 
signa la idea original i la direc-
ció artística i coreogràfica n

«Castle School» 
inicia les matinals de 
diumenge al Victòria
El musical de Ritme salta a Barcelona

Una coreografia de la sabadellenca Meritxell Checa

«Etairas», dansa-teatre 
en homenatge a les 
dones independents

REDACCIÓ

El teatre de L’Estruch (Sant 
Isidre, 140) rep aquest dis-
sabte altre cop la coreògrafa 
sabadellenca Meritxell Checa 
amb el duet Etairas, que pre-
senta (21h; 10 euros) al cap-
davant de Wilky_troc.

Inclosa al programa del dia 
contra la violència de gènere 
(25 de novembre), aquesta 
proposta situada entre la dan-
sa-teatre i el teatre físic fa «un 
passeig íntim per l’univers de 
dues dones que es troben tan-
cades en una casa i que vo-
len fugir per esdevenir etairas 
(la paraula hetaira designa un 
grup de dones independents 

de l’antiga Grècia que exercien 
la professió de cortesanes). 
Les dues intèrprets, Sophie 
Thirion i Meritxell Checa, viat-
jaran des del món de la super-
fície i la hipocresia social, fins 
al més profund i obscur que 
es troba en elles mateixes, 
per així alliberar-se de tot allò 
en que ja no creuen, del que 
volen deixar enrere.

Checa té un estret vincle 
amb L’Estruch-Fàbrica de Cre-
ació de les Arts en Viu, on ha 
presentat peces amb Wilky_
troc. Des del 2010 col·labora 
regularment amb DCA-Philippe 
Decouflé (França) i el 2016 
va entrar a la Stopgap Dance 
Company (Regne Unit) n

FLAIXOS

 Medalles per grups 
d’El Gimmàs al concurs 
europeu de hip hop

Els grups de hip hop de 
competició de l’escola 
de dansa El Gimnàs de 
Sabadell Sweet Kids i 
The Smurfettes han estat 
premiats a la competició 
Europea de Hip Hop i Urban 
Dance “Rock da House 
Finals” a Oporto (Portugal), 
celebrada l’octubre al 
teatre Coliseu do Porto. 
Hi van participar després 
de quedar finalistes a la 
competició Urban Display 
el maig passat. Sweet Kids 
va quedar segona en la 
categoria infantil. Són Judith 
Argüelles, Sira Benítez, Irene 
Burgos, Lucía García, Gina 
Miliàn, Berta Nassarre, Abril 
Usón i Mar Weisz, que tenen 
entre 7 i 12 anys. Una 
meritòria medalla de plata 
ja que és el primer any de 
competició d’aquest grup 
que entrena la professora 
d’El Gimnàs Anna Portell. 
The Smurfettes van ser 
campiones europees en 
la categoria Junior A, una 
destacada primera posició 
a molta distància en 
puntuació del segon grup. 
Format per Laia Bosch, Laia 
Elias, Alba Garido, Núria 
Gómez, Sira Nieto, Anaís 
Sagarra, Mar San José i 
Anna Segarra, que tenen 
entre 10 i 13 anys, van 
presentar una coreografia 
de la professora de l’escola 
Sílvia Burillo que tenia 
gran dificultat musical i de 
coordinació de moviments, 
de l’estil “New Jack Swing” 
amb música dels 90’s. Amb 
aquests bons resultats a 
nivell europeu, la secció de 

competició de l’escola tanca 
una temporada plena d’èxits 
en què The Smurfettes ha 
fet pòdium en gairebé totes 
les competicións que s’han 
presentat.

 Concert de Cervalia  
a l’EstruchBar
El cicle de concerts de música 
moderna organitzades per 
L’Estruch al seu bar (Sant 
Isidre, 140) es reprèn aquest 
dissabte (22h; entrada lliure). 
el grup neix el 2014 quan, 
després de fer versions dels 
seus grups preferits, Javi 
(veu i guitarra) i Sergio (baix) 
decideixen donar forma a 

Les Sweet Kids amb la seva professora, amb el premi

diversos temes propis que 
veurien la llum un any més 
tard en forma de la demo 
Carreteres a Mart. Amb Álex 
(guitarra) ofereixen un pop-
rock alternatiu dels 90, que 
inclou covers de Los Planetas, 
Xoel López, The Black Keys o 
Morrissey.

 Ópal als vermuts  
de diumenge a El Teler
«Ópal en la seva essència» 
és un concert amb un 
concepte totalment 
acústic on la cantant i 
compositora sabadellenca 
ÓPAL, acompanyada de 
dos guitarristes acústics, 
repassarà els seus disocs 
Sueños, Pienso distinto i 17 
Amb aquest format de 
només veu i dues guitarres, 
íntim i proper, arriba aquest 
diumenge al migdia (13h) 
al cicle de vermuts-cincert 
dominicals del bar del centre 
cívic de Gràcia, a la Plaça del 
Treball. També interpretarà 
algunes versions curosament 
seleccionades per l’ocasió.

Cervalia, a l’EstruchBar


