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‘Highschoolmusical’s’instal·laràalTívoli
El musical de Stage
Entertainment sorgit
de la Disney només
es veurà cinc dies

Teresa Bruna
BARCELONA

Els joves protagonistes de
High school musical ja co-
mencen a instal·lar-se a Bar-
celonaper prepararelsassa-
jos a l’escena d’aquest musi-
cal juvenil, inspirat en la
pel·lícula de la Disney i pro-
duït per la multinacional
Stage Entertainment. Les
dates definitives són del 28
de gener a l’1 de febrer al Te-
atre Tívoli, per sortir des-
prés de gira per diverses ciu-
tats de l’Estat.

Ahir es va fer la presenta-
ció de l’obra a Barcelona,
amb l’assistència dels ac-
tors Ana San Martín i David
Moreno, que interpreten
els bessons Sharpay i Ryan
Evans i que s’han convertit
en els herois de nombrosos
preadolescents que han
vist l’obra.

L’argument planteja una
escola de secundària on una
noia, estudiosa i llesta fins al
punt que és imprescindible
per guanyar un premi cien-
tífic, i un noi, sense el qual
sembla que no es pot gua-
nyar de cap de les maneres
el campionat de bàsquet,
voldrien interpretar els pa-
pers protagonistes d’un mu-
sical que organitza l’escola.
La incompatibilitat s’impo-

sa i les envegetes d’uns i al-
tres,sobretotde lapresiden-
ta del club de teatre, Shar-
pay Evans, també. Final-
ment, la complicitat de tota
l’escola farà que els campi-
ons arribin arreu. No hi fal-
ten conflictes generacio-
nals, raons entre mestres i
alumnes, embolics amoro-
sos adolescents... I porta un
missatge clar adreçat al seu
públic, situat entre els 6 i els
15 anys: junts ho podem fer
tot, si som un equip.

És un espectacle molt
jove (els actors tenen entre
17 i 25 anys), que transmet
tota l’energia i les il·lusions
de l’edat dels actors, una
bona colla, amb alguns cata-
lans que van superar el càs-
ting,alqualesvanpresentar

5.000 aspirants. General-
ment, el director, Claudio
Pascual, fa una petita classe
didàctica al públic abans de
començar. Explica com es
mouen els tècnics darrere
l’escenari, la feina del regi-
dor, dels músics... Quatre se-
crets agraïts d’escoltar.

Balanç de ‘Mamma mia!’
Mammamia!, l’exitósmusi-
cal de la mateixa producto-
ra, es va acomiadar diumen-
ge amb un balanç de
400.000 espectadors du-
rant la seva estada a Barce-
lona. El relleu no és High
school musical, que només
es pot quedar cinc dies per
problemesd’agenda,sinóLa
Bella i la Bèstia, que comen-
ça els assajos avui mateix.■

Els joves de ‘High school musical’ en un moment de la seva
enèrgica actuació ■ STAGE ENTERTAINMENT

Lacrisitambéésvital
La Sala Beckett acull fins a l’1 de febrer ‘Una ciutat brillant’, de Conor McPherson,
dins del cicle que dedica a l’autor conjuntament amb el CAET de Terrassa

Teresa Bruna
BARCELONA

La Sala Beckett i el Centre
d’Arts Escèniques de Ter-
rassa (CAET) estan progra-
mant des del desembre un
cicle dedicat a l’autor irlan-
dès Conor McPherson. “Va
ser casualitat, tots dos haví-
em pensat en el mateix
autor i vam decidir unir es-
forços”, explica Pep Pla, di-
rector del CAET. Aquesta
complicitat ha permès l’es-
trena de tres obres i una lec-
tura dramatitzada. Avui és
el torn d’Una ciutat bri-
llant, produïda íntegrament
pel CAET, amb direcció de
Jordi Vilà. S’estrena a la
Beckett i l’interpreten An-
dreu Benito, Joan Dausà,
Clara Galí i Santi Ricart.

“El text posa de manifest
una singularitat de l’obra
dins del conjunt de textos
de l’autor. Generalment es
mostra recorrent a l’alcohol
i allò que l’envolta. Però en
aquesta no hi ha ni alcohol
ni pubs”, diu Jordi Vilà, i
continua: “Transmet senti-
ments que permeten iden-
tificació, i parla de com su-
perar o encarar-se amb el
pes del passat. La gràcia és
que n’ha fet una situació bi-
ogràfica sense que es noti”.

Un home (Andreu Beni-
to) d’uns 50 anys acudeix a
un psicòleg (Santi Ricart)
perquè se li ha aparegut la
seva dona, morta tràgica-
ment en un accident. Està

molt trasbalsat, fins al punt
que ha anat a viure a una
pensió.“Capdelsquatrepro-
tagonistes viu a casa seva.
Totsestandesubicats per di-
ferents raons. I estan en
plena crisi, cadascú la de la
seva edat (20, 30, 40 o 50
anys). Crec que McPherson
ens diu que després d’una
crisi en ve una altra”, apun-

ta Vilà. Amb tot, els dóna
unasegonaoportunitat: “No
ésunoptimista,peròvoldei-
xar una llumeta encesa”.

Tota l’acció transcorre
al despatx del terapeuta, i
hi intervenen la seva com-
panya (Clara Galí) i un
amic (Joan Dausà) que
trasbalsarà la relació. Hi ha
cinc escenes que represen-

ten un any en la vida dels
protagonistes, durant el
qual els anem coneixent.

Reconegut a Catalunya
Conor McPherson va néixer
a Dublín fa 38 anys i està re-
conegut com un dels autors
més brillants de la seva ge-
neració a Irlanda. Abans de
complir 30 anys ja es va es-

trenar La presa, molt aplau-
didaa lasevaarribadaaBar-
celona sota la direcció de
Manuel Dueso. Abans dels
30vaferunacrisidepancre-
atitis que va requerir hospi-
talització. “Això el va mar-
car. I la primera obra que va
escriure en sortir de la crisi
va ser Una ciutat brillant”,
explica Vilà.

El 2004, el Centre Dra-
màtic del Vallès va estrenar
Sota el til·ler, dirigida per
Xicu Massó. Rom amb
vodka, imprescindible per
seguir l’obra de l’autor, que
es podrà veure a la Beckett
els dilluns 19 i 27 de gener
en una producció de Faig Te-
atre, es va estrenar el 2003
al Teatre Artenbrut. ■

Santi Ricart i Andreu Benito interpreten un terapeuta i un pacient que van obrint el seu interior durant l’espectacle. Tots dos estan en plena crisi ■ CAET


