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PUBLICITAT

LA TIENDA DEL MUSEO
Doctor Esquerdo, 36
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Tel.: 91 566 65 42

91 566 65 92
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Fax: 93 302 18 47
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AEROPUERTO
DE BARAJAS
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JULIÁN LLORENTE
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28012 Madrid
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Fax: 91 531 10 92

EDIFIL
Bordadores, 8

28013 Madrid
Tel.: 91 366 42 71
Fax: 91 366 48 21

Diputació, 305
08009 Barcelona

Tel.: 93 487 02 00
Fax: 93 487 03 92

DIVISIÓN DE VENTA
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DE EL CORTE INGLÉS
Tel.: 902 103 010

...Y EN COMERCIOS
NUMISMÁTICOS,

FILATÉLICOS
Y ESTANCOS.

Reserva
tu colección en:

La RCM-FNMT celebra el “Cantar de Mio Cid”, con una colección de monedas en oro y plata que representan los personajes 
y la época en que vivió Rodrigo Díaz de Vivar. Se puede adquirir la colección completa o bien las monedas individualmente.

Aleación: Plata 925 %0

Diámetro: 73 mm
Tirada máxima: 6.000 unidades

P.V.P: 156,60 euros (IVA incluido)

MONEDA DE PLATAMONEDA DE PLATA

Aleación: Plata 925 %0

Diámetro: 40 mm
Tirada máxima: 12.000 unidades
P.V.P: 46,40 euros (IVA incluido)

MONEDA DE PLATAMONEDA DE PLATA

Aleación: Oro 999 %0

Diámetro: 30 mm
Tirada máxima: 3.500 unidades
P.V.P: 464 euros (IVA incluido)

MONEDA DE OROMONEDA DE ORO

P.V.P: 667 euros
 (IVA incluido)

COLECCIÓN COMPLETACOLECCIÓN COMPLETA

119174-880824B

Hevia homenatja
Montserrat Gudiol
a la Muntaner

� Barcelona. El coreò-
graf Pepe Hevia tanca,
pràcticament, la gira
del muntatge Delicado
abismo a la Sala Mun-
taner de Barcelona. La
peça, estrenada el 2004,
homenatja la pintura
preciosista i emotiva de
Montserrat Gudiol. He-
via defensa una dansa
«pura». Amb aquesta
coreografia evoca el
viatge de sensacions i
poètica que li transmet
Gudiol. Serà des d’avui
i fins diumenge.

El minicicle de dansa
de la Muntaner es com-
pletarà amb la recupe-
ració d’El salt de Ni-
jinsky, de Maria Rovi-
ra, un treball estrenat al
Festival Grec. Aquest
treball, que parteix
d’un treball d’investi-
gació amb fotografies i
el dietari del ballarí,
convida a una dansa
que parteix de la tècni-
ca per explorar en altres
llenguatges. La coreò-
grafa de Trànsits recla-
ma que la cultura no va-
gi al darrere de les línies
imposades per la políti-
ca de torn. / J.B.

Anna Rosa Cisquella, una
de les tres veus històriques
de Dagoll Dagom, confia
en l’èxit de Boscos endins
que avali l’interès del pú-
blic a veure, en català,
grans títols del musical
mundial de tots els temps.
L’alternativa a l’entrada
de la multinacional dels
musicals que fa uns mesos
proposava Sergi Belbel a
aquest diari (fer versions
de dramaturgs catalans),
continua sent vàlida per a
Dagoll Dagom. De fet, ja
tenen previst pel 2008,
dins del centenari de Mer-
cè Rodoreda coproduir al
TNC la novel·la Aloma.

Però Cisquella apunta que
serà difícil repetir el cas de
Mar i cel, amb text de Gui-
merà, en què el públic no
català va entendre que pa-
gava la pena anar-hi. Ara,
diu Cisquella, l’àmplia
oferta de grans musicals
distanciarà el públic po-
tencial immigrat i turístic
dels noms menys golafres.

Boscos endins (Into the
woods) s’ha agenciat de
les màximes garanties de
popularitat i qualitat inter-
pretativa. Carlos Gramaje,
el Saïd de Mar i cel, farà
parella ara amb la Gisela
d’Operación triunfo (OT).
En el paper de narrador

destaca Jordi Estadella, el
popular presentador de te-
levisió que debuta en un
musical. També amb nom
propi hi ha Mone, que in-
terpreta el paper d’una
bruixa amb una lúcida mi-
rada. El director, Joan
Lluís Bozzo, celebra el
muntatge de Sondheim,
que l’any vinent farà dues
dècades de la seva estrena,
en què es pregunta què

passa l’endemà de qualse-
vol conte dels Grimm. A la
segona part de la peça, cau
l’ensucrament més infan-
til i és quan els personat-
ges assoleixen la madure-
sa. Joan Vives «s’hi ha dei-
xat les pestanyes» (en pa-
raules de Bozzo) traduint i
adaptant l’obra de Sond-
heim, una peça difícil de
cantar i també de traduir
pels canvis de ritme i pels

trencaments abruptes dels
temes musicals: «Les can-
çons li interessen mentre li
són útils teatralment», jus-
tifica Vives.

L’obra, que s’estrena a
Temporada Alta, s’estarà
(en principi) tres mesos al
Victòria de Barcelona.
Després prepararà gira per
Catalunya i preveu fer una
producció castellana, per
més endavant.

S’estrena a Temporada Alta

Dagoll Dagom planta
cara als musicals

en castellà a
«Boscos endins»

JORDI BORDES / Barcelona

� La contrastada companyia Dagoll Dagom estrenarà el
carismàtic Boscos endins de Stephen Sondheim el 22 de
novembre al Temporada Alta i serà al Teatre Victòria, al
gener. Arran de la proliferació de grans musicals en llen-
gua castellana a Barcelona, la companyia defensa un
muntatge d’abast internacional, en català.

Carlos Gramaje, que va fer parella amb Gadel a Mar i cel, ara ho serà de Gisela, d’OT./ Q.P.




