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● Només es farà del 16 al
31 de maig. De moment, la
presència de Jesucristo
Superstar a Barcelona es
limitarà a aquestes dues
setmanes a l’Apolo. La
multinacional del musical,
Stage Entetrainment, va
estrenar fa un parell d’anys
aquest mític títol, que va
aixecar molta controvèrsia
a Broadway interpretant
els últims set dies de vida
de Jesucrist. L’òpera rock,
amb música de Lloyd
Webber, ja la va popularit-
zar a Madrid, el 1974, Ca-
milo Sesto i posteriorment
s’editaria un disc que es
vendria per tota la penínsu-
la. Ara la nova versió in-
corpora els nous arranja-
ments del compositor i, tot
i respectar escrupolosa-
ment el llibret, la figura de
Jesús s’ha transportat al se-
gle XXI per respondre la
pregunta: «Què passaria si
Jesús tornés ara a Jerusa-
lem?» La producció ja
l’han vista 400.000 perso-
nes a l’Estat espanyol. A
Barcelona l’oportunitat de
veure aquesta peça, refe-
rència cabdal de la història
del musical, serà molt peti-
ta. Per ara, Stage podria
trobar un teatre per a la
temporada vinent i fer-la
compatible amb les gires
estatal i d’Amèrica Llatina
que hi ha previstes.

El musical, amb vuit
músics i un ampli cos de
ball, remet al rock i al mo-
viment hippie dels anys se-
tanta. La directora de Sta-
ge a L’Estat espanyol, Ju-
lia Gómez Cora, opina que
avui «les túniques i el flo-

wer power d’aquella època
allunyarien el públic de
l’òpera». Per això, Jesús
porta vambes i els romans
són representats com una
força militar encarregada
de pacificar aquesta terra.
Una mena d’ONU que no
accepta cap revolucionari
que encrespi els ànims. La
versió, dirigida per Step-
hen Rayne, conclou que,
vint segles després de la
mort de Jesús, Jerusalem
continua sent un polvorí a
causa dels fanatismes. Sta-
ge adverteix que es limita a
fer cas al llibret i que evita
fer política.

De disc a òpera
Jesucristo Superstar va
ser, abans que res, un disc.
Gràcies al seu èxit es va
decidir fer-ne un musical.
Es considera òpera perquè
no hi ha cap fragment par-
lat: tot és cantat. Això difi-
culta els canvis d’escena i
alhora el converteix en un
dels musicals de més curta
durada (unes dues hores).
El repartiment que va es-
trenar la producció a Ma-
drid ha canviat notable-
ment. Per Gómez Cora, tot
i el canvi de repartiment té
garantida la qualitat vocal.
Ara Jesús és l’argentí Ge-
rónimo Rauch i el paper de
Maria Magdalena (la dona
que s’insinua que podria
ser la parella de Jesús) se
l’intercalen Sandra Criado
i Lorena Calero. L’obra es
narra a partir de la mirada
de Judes, el deixeble que
trairà Jesús. Paco Arrojo i
Luís Amando s’intercalen
els papers de Judes i de Si-
mó.

L’Apolo acollirà només
15 dies el famós musical
«Jesucristo Superstar»
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Un moment del musical Jesucristo Superstar. / EL PUNT

Òscar Rodríguez, director
artístic de La Mostra
d’Igualada des de l’any
passat, ha seleccionat 51
companyies de les 241 pro-
postes rebudes. En aquesta
edició s’ha aconseguit que
la majoria dels grups pu-
guin doblar el nombre de
funcions per donar més fa-
cilitats als programadors a
l’hora de veure els especta-
cles. La Mostra alterna els
espectacles al carrer amb
els de sala. L’interès dels
artistes per entrar en el car-
tell de La Mostra es confir-
ma amb la inquietud dels
programadors per seguir el
major nombre de propos-
tes: hi ha comptabilitzats
432 programadors d’unes
200 entitats. L’encàrrec re-
but pel director és que
Igualada es pugui convertir
en una plaça vàlida per a la
contractació d’espectacles
per als Països Catalans. Per
aquest motiu, a més de les
42 companyies del Princi-
pat, també n’hi ha dues de
valencianes i tres de les
illes Balears. Es completa
l’ofert amb Viridiana,
d’Aragó; Tryo Teatro Ban-
da, de Xile, i les franceses
Compagnie Du Chat Pitre i
Patrick Mathis.

La Mostra d’Igualada ar-
renca avui mateix amb una
sèrie de ponències que inci-
ten al debat sobre la conve-
niència de programar es-
pectacles per a tots els pú-
blics. Divendres es convida
quatre programadors euro-
peus perquè expliquin els
criteris de programació en
els festivals europeus per-

què les companyies puguin
afinar les seves produc-
cions. Així també s’ha ga-
rantit la presència en La

Mostra d’Igualada de di-
rectors artístics de festivals
de referència europea, una
primera oportunitat per de-

mostrar la validesa
d’aquest mercat d’especta-
cles catalans per al públic
familiar.

La Mostra obre un espai per a les
empreses d’espectacles familiars

El festival d’Igualada, que arriba a la vintena edició, avança el calendari un mes
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● «Els petits canvis són poderosos»,
deia el Capità Enciam. Els petits gestos,
reconciliacions felices. La Mostra
d’Igualada va néixer, promoguda pel
Moviment Rialles, el 1990. Aquesta en-
titat convocava les principals compa-
nyies de teatre familiar per facilitar als
seus programadors locals que seleccio-
nessin espectacles. Després de fer edi-
cions a Terrassa i Sabadell, La Mostra
va tornar a Igualada el 1993. Arran de
l’escissió de la Xarxa, Rialles trasllada
el festival a Cerdanyola i la Xarxa manté
el cartell a l’Anoia. Les companyies al-

● La Mostra d’Igualada incorpora un
espai per a les empreses de distribució
d’espectacles familiars. Si l’any pas-
sat va ser un èxit la instal·lació d’una

Un detall de la Mostra d’Igualada, l’any passat. / EL PUNT

llotja per facilitar els contactes entre
programadors i companyies, ara es
vol continuar potenciant la muscula-
tura empresarial amb l’espai GAAC.
Des de la vintena edició, La Mostra

ternaven la Mostra de Xarxa amb la de
Rialles. Fins que hi va haver una altra
escissió a Rialles i el grup Bambalines
de Cerdanyola va decidir fer la compe-
tència. Contraprogramava el festival
amb un cartell a 20 quilòmetres de Sa-
badell, on s’havia desplaçat el festival.
Ara La Mostra celebra vint anys. Ja en fa
quatre que l’ICIC va aconseguir unifi-
car esforços i fer convergir els progra-
madors de Rialles, Xarxa i altres asso-
ciacions a Igualada. Pels 20 anys, es fa
una exposició de cartells de tot aquest
devessall de festivals. Tots junts, per fi.

s’organitzarà a primers d’abril. Solu-
ció per no competir amb el Festival
Trapezi de Reus i estalviar-se les
coincidències amb les eleccions mu-
nicipals cada quatre anys.

Conciliació històrica

● Ruptures, els bolets, el
càncer, Mart, la identitat,
els gats, els peixos, els tes-
ticles. Aquests són alguns
dels hipervincles que apa-
reixen a Twistanschauung
(Empúries), un recull de
13 contes que ha valgut el
premi Documenta 2008 al
jove Víctor García Tur
(Barcelona, 1981). El títol
en resumeix el contingut:
d’una banda fa referència

a la cançó dels Beatles
Twist and Shout perquè li
recorda un ball de parelles,
i, de l’altra, pren el con-
cepte alemany weltan-
schaung (cosmovisió).

El terme de vincle el
convenç. «Ens agrada con-
nectar coses, buscar coin-
cidències per mirar d’en-
tendre el món». Això no
vol dir que no cregui en
l’atzar. Un dels contes, Les
7 diferències, planteja

dues possibilitats, una en
què res no té sentit, i una
altra en què tot lliga. «No
sé dir quina és la meva»,
s’encongeix d’espatlles.
El llibre inclou fotografies
i jocs tipogràfics, com ara
el conte Mozzaiku, en què
l’autor és víctima de la
censura: «La tipografia re-
sulta il·legible.»

García Tur, que ha
abandonat el disseny grà-
fic per dedicar-se a l’es-

criptura, no té problemes a
l’hora de dir –quan se li
demana pels seus referents
literaris–, que «ha vist
molta tele». La lectura «no
és el seu punt de partida»,
però li agrada Cheever,
Cortázar, Borges i Fresán.
Ara treballa en un recull de
contes que pren com a me-
tàfora de la societat actual
l’illa de Pasqua i el període
que va viure de canibalis-
me el segle XVII.

García Tur escriu sobre les relacions de
parella i l’atzar a «Twistanschauung»
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