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� Incendi a la Filharmò-

nica. La prestigiosa Fil-
harmònica de Berlín, dis-
seny de l’arquitecte Hans
Scharoun, va ser víctima
ahir d’un incendi que va
arribar a mobilitzar fins a
170 bombers. El foc no va
posar en perill el conjunt
de l’edifici, però sí que va
malmetre’n una bona part,
i va ocasionar nombrosos
danys materials. Pel que fa
a la causa de l’incendi, tot
fa pensar que podria haver
estat provocat per uns tre-
balls de reparació i solda-
dures que s’estaven fent al
sostre de l’edifici, on va
començar l’incendi. / EFE

«La Cubana devia aquest
homenatge al món de la re-
vista», deia ahir el director
Jordi Milán. Fins a tres
quarts de dotze de la nit
van passar artistes com ara
Sara Montiel («80 anys us
contemplen»), Regina do
Santos i Carmen de Maire-
na.

Juan de la Prada, direc-
tor durant molts anys del
desaparegut Molino, va
compondre bona part de
les cançons que diària-
ment el Teatro Cubano de
Revista està interpretant al
Coliseum aquesta tempo-
rada. L’obra es va estrenar
el 1989 i va ser un dels pri-
mers grans èxits de la

companyia. La Cubana,
que fa un parell d’anys va
celebrar els seus 25 anys
d’història amb la gala
Quiero ser famoso al Tí-
voli de Barcelona, va deci-
dir recuperar el muntatge
per portar el seu aniversari
a les poblacions més peti-
tes de tot l’Estat. De segui-
da, teatres tant de Barcelo-
na com Madrid, van dema-
nar programar-los uns me-
sos. A Barcelona, la Cuba-
na ha servit perquè la com-
panyia transformi el cine-
ma de la Gran Via de les
Corts Catalanes en un tea-
tre. Avui, l’escenari és pe-
tit, però els del Teatro Cu-
bano són gent soferta. De

fet, són temps d’estretors
per a la gent de la revista,
que no troba empresari
que els contracti ni sala es-
table que en programi.

La purpurina de la revis-
ta és, avui, un element nos-
tàlgic, poc provocador. El
poder de la transgressió
s’ha descafeïnat, tot i que
el Teatre Lliure, el Grec i
la Sala Muntaner arrisquin
recuperant dramatúrgies
de l’incorregible Copi. La
Cúpula Venus, cremada,
serveix per a una puntual
presentació de llibre. La
Maña, en el retorn de Paco
Morán a l’escenari, es
queixa a Joan Pera que no
rep ni invitacions per anar

a l’estrena dels seus col·le-
gues del Condal. Només
l’empenta d’artistes com
ara els de La Cubana i Pav-
lovsky demostren que el
discurs de revista, desen-
fadat i popular pot ser més
corrosiu que un desmane-
gat i inofensiu Chikilicua-
tre.

L’Ajuntament de Bar-
celona insisteix que el Pa-
ral·lel tornarà a ser refe-
rència teatral. Que el Moli-
no ja està desencallat. Que
hi ha alguna idea per a
l’Arnau. Que l’SGAE
obrirà al setembre l’antic
Scènic i que anteriorment
havia estat el teatre de la
família Santpere.

El Paral·lel a la Gran Via
La Cubana ret homenatge als noms de la revista al Coliseum de Barcelona

La supervedet del Teatro Cubano regalava entrades, ahir al migdia, al públic, que esperava des de les set del matí. / A. PUIG

● Nit de plomes orgulloses al Coli-
seum. Ahir a la nit, els artistes de Có-
meme el coco, negro van cedir gene-
rosament la seva parcel·la de fama

JORDI BORDES/ Barcelona per retre homenatge al compositor
Juan de la Prada, així com als noms
de la revista del Paral·lel. Pirondello,
que fa anys que es jubila cada cop
que fa una actuació fins que el tornen

a contractar, va tornar a pintar-se les
ungles. També Amparo Moreno va
refrescar la faceta descarada del do-
ble llenguatge i el comentari picant.
Que tremoli la Gran Via!

El Victòria programa un espectacle
coreà que és còmic i d’arts marcials
● Barcelona. Jump és un espectacle que ja acumula
més de dues mil funcions arreu del món. Des d’ahir
i fins al 22 de juny es programa al Teatre Victòria de
Barcelona aquest muntatge que combina l’humor
(amb l’assessorament del respectat grup de mim
Yllana) amb les arts marcials. El xou de la compa-
nyia coreana Yegam combina les arts marcials amb
el gest còmic, per explicar els malentesos d’una par-
ticular família que té la sorprenent capacitat de fi-
car-se de peus a la galleda en cada una de les seves
accions. Jump es va estrenar el 2003 al Teatre Woo-
lim de Seül i ve avalada per una llarga gira després
de fer temporada en ciutats com ara Hong Kong i
Nova York i d’haver assistit als festivals d’Edim-
burg del 2005 i el 2006. El públic barceloní, que be-
neeix habitualment espectacles d’arts marcials
(com ara les propostes dels monjos Shaolin) i de
factura asiàtica (amb Bollywood. The show), té a la
cartellera un espectacle familiar que innova els
muntatges d’arts marcials amb una dramatúrgia que
surt de l’espiritualitat per donar pas a l’humor. / J.B.

El 24è Festival Internacional de Poesia
aplega aquest vespre onze autors
● Barcelona. El Festival Internacional de Poesia
afronta aquest vespre la seva 24a edició al Palau de
la Música Catalana dedicada als poetes d’Europa.
Hi participaran la islandesa Sigurbjorg Thrastar-
dóttir, l’alemanya Durs Grünbein, la croata Tatjana
Gromaca, l’estonià Jüri Talvet, el català Amat Ba-
ró, la valenciana Maria Josep Escrivà (guanyadora
de la darrera edició dels Jocs Florals de Barcelona),
l’eslovè Brane Mozetic, el valencià Vicente Galle-
go, el francès Bernard Noël, el català Joan Vergés i
l’escocès Don Paterson. Els recitals tindran com a
fil conductor musical la guitarra de Toti Soler. / EL
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