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33 Arrojo (amb gorra), Fargas i Gamero, la setmana passada a Barcelona.

FERRAN NADEU

L’obra sobre Don Quixot s’estrena demà, i la infantil, divendres

‘El hombre de La Mancha’ i ‘Peter
Pan’ s’alternen al teatre Apolo

TEATRE I MUSICALS

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

El musical torna al Pa-
ral.lel amb la doble estrena

al teatre Apolo d’El hombre de La
Mancha, demà, i Peter Pan, que a par-
tir de divendres vinent tornarà a so-
brevolar la ciutat. El mateix equip
d’actors i cantants que interpreta
l’obra sobre Don Quixot entre set-
mana fa doblet el cap de setmana
per poder acostar la màgia del musi-
cal al públic familiar amb la produc-
ció basada en el conte de James
Matthew Barrie sobre el nen que no
volia créixer.

Tots dos espectacles es van repre-
sentar al Barcelona Teatre Musical
(BTM) i s’han hagut d’adaptar a les
mides d’un teatre convencional.
«Em cuido com si fos una monja
per poder cantar el millor possible
en totes dues», confessa Paco Arro-
jo, que protagonitza Peter Pan i inter-
preta el capellà a El hombre de La
Mancha. «Peter Pan és un personat-
ge que t’obliga a estar cantant i fent
salts tota l’estona. I el paper té
molts aguts». Per evitar córrer ris-
cos, Arrojo té un cover, Hugo Riveros,
que el substituirà si és necessari. «Al-

ternar dos muntatges és dur però
és tan bonic veure la reacció dels
nens amb Peter Pan que quan can-
tes El hombre de La Mancha el cap
de setmana tens una gran energia»,
assenyala Cristina Fargas, que inter-
preta uns dels nens perduts i firma
la direcció artística juntament amb
Marina Julià.

Miguel Ángel Gamero, que encar-
na el Capità Garfi i es transmuta en
barber en el musical quixotesc, ho
corrobora. «L’esforç val la pena»,

diu, i destaca la cara dels nens quan,
a l’acabar la funció, descobreixen
que els personatges del conte els es-
peren al hall. «Per a ells poder tenir
a prop als personatges del conte és
el màxim». El seu personatge, supo-
sadament terrorífic, no sembla an-
goixar els més petits. «El meu Garfi
és una mica diferent. Intento que no
faci por perquè el País de Mai Més
és un lloc màgic». Tant ell com els
seus companys van participar en la
producció del BTM, encara que lla-
vors Arrojo exercia de narrador a Pe-

ter Pan. «He fet gairebé tots els pa-
pers del musical», afirma l’actor. I
n’hi ha una vintena.

q MENYS ACROBÀCIES
Aquest Peter Pan no compta amb l’es-
quadró d’intèrprets mediàtics sortits
de la factoria televisiva Operación
Triunfo que el va estrenar al BTM el
gener del 2003. Aquella proposta,
«que va escombrar dues vegades el
rècord d’assistència del recinte», va
recordar el productor Tomás Padilla,
es va reposar un any després sense
cares famoses. «La proposta del
BTM tenia més acròbates i balla-
rins. Aquesta es basa en la part vo-
cal i actoral».

La posada en escena del teatre
Apolo és diferent. «Hem conservat
la màgia i espectacularitat del mun-
tatge però les hem adaptat a les mi-
des del teatre», explica Padilla. El
gran vaixell amb una selva a l’inte-
rior només cabia en un lloc com el
BTM. A l’Apolo, l’escenografia tras-
llada el públic al País de Mai Més
mitjançant un escenari giratori que
alberga tres decorats: el vaixell pira-
ta –de dimensions més reduïdes–, el
campament dels nens perduts i la
selva.<

33 Una imatge de l’exposició del Palau Moja.

EL PERIÓDICO

Una exposició fotogràfica ret
homenatge als escriptors catalans

LITERATURA I INICIATIVA

c

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Fotos que mostren uns 200
escriptors captades per al-

guns dels principals fotògrafs cata-
lans i una base de dades amb accés a
informació de 1.500 autors es reu-
neixen en la il.lustrativa exposició
Qui és qui a les lletres catalanes, oberta
fins al 29 de maig al Palau Moja de
Barcelona.

Arenas va subratllar que «l’expo-
sició, per raons d’espai, no pretén
ser exhaustiva, però sí il.lustrativa i
prou representativa». S’hi inclouen
160 fotografies realitzades per
fotògrafs com Pilar Aymerich, Eloi
Bonjoch, Toni Catany, Antoni Galeo-

te, Txema Salvans, Teresa Sanz, Toni
Vidal o Pere Virgili, en què aparei-
xen de manera individual o col.lecti-
va prop de 200 escriptors, en repre-
sentació de «tots els que han estat,
són i seran l’eix de la nostra litera-
tura».

Per ser inclosos a la base de dades
els autors han d’haver publicat o es-
trenat en circuits professionals com
a mínim dues obres en algun dels
gèneres de la creació literària –poe-
sia, teatre, novel.la, narrativa breu,
prosa no de ficció o guions de fic-
ció–. Noms com els de Martí de Ri-
quer, Isabel-Clara Simó, Ferran Tor-
rent, Maria de la Pau Janer i Quim
Monzó figuren a les parets del Palau
Moja.<

UN MATEIX EQUIP
D’ACTORS INTERPRETA
TOTS DOS MUNTATGES


