
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        04/02/2005

Secció: Divendre-Teatre   Pàg:15

MUSICAL // DE MADRID A BARCELONA

NOÈ ES POSA A CANTAR DAVANT DE L'ARCA 

• Gisela encapçala el repartiment d''El diluvio que viene', obra produïda per José Luis Moreno

G. C.

LA FITXA
'El diluvio que viene'
Local: Teatre Apolo
Horaris: Divendres i dissabte, 18.30 i 22 hores. Diumenge,
12.00, 16.30 i 20.00
Preus: De 18 a 36 euros

Els que creien que la presència del teatre madrileny encara era insuficient a Barcelona estan
d'enhorabona. Per fi arriba un clàssic musical de la capital, i ni més ni menys que de la mà de José Luis
Moreno. Aggiungi un posto a tavola és el títol original d'El diluvio que viene i el firmen els guionistes de
cine, TV i teatre Pietro Garinei i Sandro Giovanni. L'obra està inspirada en el llibre After me, the deluge,
de David Forrest, i es va estrenar a Roma el 1974.
Tres anys després, el musical va veure la llum en castellà al Teatro Monumental de Madrid, en la
primera de diverses incursions a les cartelleres. L'última va ser el 1996, produïda pel mateix Moreno al
Calderón. L'afició de Madrid pel Diluvio és tan gran que es podria comparar amb la de Barcelona per
Mar i cel.
Per això una reposició només era qüestió de temps. Moreno torna a la càrrega, i aquesta vegada amb
una triunfita en el paper femení protagonista. Gisela, que ja ha participat en els musicals Peter Pan i La
bella y la bestia, encapçala repartiment amb Francisco Morales, exmembre de La Década Prodigiosa.
L'obra narra l'adveniment d'un segon diluvi universal, del qual Déu en persona informa degudament un
capellà via telefònica. Naturalment, li encarrega la construcció de l'arca i tot el rotllo dels animals, però
l'Altíssim no compta amb una infinitat de dificultats a què s'haurà d'enfrontar aquest nou Noè.

Tots canten i ballen a El diluvio que viene, protagonitzada per
Gisela (Operación Triunfo) i Francisco Morales, exmembre del
grup La Década Prodigiosa.
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