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Raïm i cotilló a la platea 

Alguns teatres de Barcelona organitzen funcions especials per a les persones que no saben què
fer la nit de Cap d'Any

Guillem Clua

És més que improbable que a aquestes altures de les festes, quan només falten unes hores per
acomiadar-nos per sempre del 2004, hi hagi qui encara no sàpiga on passarà la nit de Cap d'Any. Qui
més qui menys ja ha comprat les entrades per a la megaparty de torn en algun recinte esportiu, s'ha
decidit per la nostrada retransmissió televisiva de les campanades des de Cadaqués o, senzillament, se
n'anirà a dormir com si això del canvi d'any no tingués res a veure amb ell.
Per a la resta, els que s'han quedat sense plans, oferim una altra opció d'allò més entranyable i
antropològicament interessantíssima: anar a un dels teatres que avui obren les portes i cantar L'hora
dels adéus amb l'elenc a les dotze de la nit. Que ningú pateixi per si l'obra no s'acaba abans de l'hora
prevista: les funcions s'interrompen (a la porra el ritme de la representació i els clímaxs dramàtics ideats
per l'autor durant mesos de treball) amb el propòsit de repartir cotillons, raïm i cava i entrar a l'any 2005
agafats de la mà.
El millor de les funcions de la nit de Cap d'Any és que acullen el públic en la il.lusòria família del teatre i
multipliquen per mil la complicitat d'actors i espectadors, amb bisos no sol.licitats, morcillas gratis i
racions extra de simpatia. Per això les obres que més s'hi adiuen són comèdies i musicals. ¿Algú
s'imagina Hamlet deixant de banda els seus esgavellats dubtes i la seva inseparable calavera per treure
una ampolla de Freixenet i brindar pel nou any amb un ressuscitat Poloni?
El pitjor d'aquestes sessions especials és que a la una, com a molt tard, el públic ja és al carrer i, apa,
cap a caseta, a esquivar ampolles volants a la plaça de Catalunya o a gorrejar a la festa d'un altre. A
continuació fem un repàs de les representacions especials de la nit de Cap d'Any. I feliç 2005.

Matar al presidente
Era inevitable. A Paco Morán i Joan Pera no hi ha qui els desenganxi de l'escenari ni en les festes
assenyalades. El duo per antonomàsia de la comèdia catalana compleix ja 10 anys en escena, i 10 nits
de Cap d'Any concelebrades amb el seu fidel públic. En una nit tan especial, la parella s'acostuma a
embrancar en un cúmul d'aportacions pròpies que delecten sobradament el respectable. L'obra narra la
trobada d'un assassí en sèrie (Morán) i un venedor de roba interior que es vol suïcidar (Pera).
Local: Teatre Condal
Horari: 22.30 hores
Preu: 33 euros

Sexes
La comèdia negra de Xavier Bertran i Pep Antón Gómez centrada en el món de la parella troba en
l'embolic, l'engany, les infidelitats i, és clar, el sexe els ingredients necessaris per començar el 2005 amb
aires de gamberrada. Pot ser que després del cava i el raïm alguna parella es pugui sentir inspirada per
emprendre les mil i una gestes sexuals que es relaten en aquest lleuger vodevil no apte per a puritans
protagonitzat per Rosa Boladeras, Jordi Sánchez i el mateix Bertran, entre altres.
Local: Villarroel Teatre
Horari: 22.00 hores
Preu: 30 euros
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Esmoquin 2, un año después
Problemes de pròstata per als senyors i hores de perruqueria per aconseguir les metxes perfectes per a
les senyores són els temes de conversa que se solen escoltar al hall del Tívoli durant l'entreacte.
Aconseguir que aquest públic es mantingui despert a mitjanit requerirà tots els esforços d'Arturo
Fernández i la seva galanteria de naftalina. M'expliquen que la setmana passada una senyora va perdre
la dentadura a la platea. Devia ser de tant riure, però a un li fan témer el que pot passar quan mirin
d'engolir els 12 grans de raïm.
Local: Teatre Tívoli
Horari: 22.30 hores
Preu: De 32 a 35 euros

Inés desabrochada
Els que no vagin al Tívoli poden optar per un altre tipus de Nadal blanc a quatre passos, al Borràs, en
plena plaça d'Urquinaona. Hi ha instal.lades Concha Velasco i Nati Mistral en una comèdia
presumptament intel.lectual d'Antonio Gala en què es ressuscita l'esperit de Doña Inés i la Celestina, en
un cant a l'amor i al mai és tard quan arriba, encara que sigui Paco Valladares.
Local: Teatre Borràs
Horari: 22.30 hores
Preu: De 41 a 44 euros

Cervantes, entremeses a la carta
Comença l'any del Quixot i el Guasch Teatre s'ha llançat a revisar tres entremesos escrits per Miguel de
Cervantes. La guarda cuidadosa, La cueva de Salamanca i Los habladores han estat dirigits per Joan
Guasch. El seu germà Josuè Guasch s'encarregarà d'amenitzar amb el seu peculiar humor la festa
quan ja s'hagi acabat la funció.
Local: Guasch Teatre
Horaris: 22.00 hores
Preu: 36 euros

Siete novias para siete hermanos
Hi ha coses que per més que passin els anys no deixen de sorprendre. Una d'aquestes coses és
constatar com pot arribar a ser de dolent un espectacle. Una altra, que aquest mateix espectacle ompli
el teatre fins a la bandera i prorrogar sense tenir data per acabar. Alguna cosa deu de tenir aquesta
adaptació del musical clàssic per aconseguir seduir tantíssima gent, tot i ser la pitjor producció del
gènere que ha trepitjat els escenaris durant anys. La culpa --o el mèrit-- és del director Ricard Reguant.
Local: Teatre Principal
Horaris: 22.00 
Preu: De 33 a 43 euros

Off Broadway
Aquesta review musical va ser concebuda per ser una funció única de nit de Cap d'Any i ha acabat fent
una temporadeta d'un parell de setmanes. Una impecable factura sense cap mena de pretensió, amb
bones veus i cançons converteixen aquest espectacle del Musical Més Petit en una excel.lent opció per
a cap d'any.
Local: Teatre Romea
Horaris: 22.30 hores
Preu: De 24 a 33 euros

No són maneres de matar una dona
Una altra mostra de joventut, talent, energia i diversió. Aquest musical submergeix el públic al Nova
York dels anys 30 i en la intriga d'uns crims fets per un pertorbat que té la pretensió de ser famós. Frank
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Capdet, Ivan Labanda, Mercè Martínez i Elvira Prado conformen el repartiment que compartirà cava i
cotilló amb els assistents al teatre de la rambla Catalunya.
Local: Club Capitol
Horaris: 22.30 hores
Preu: 29 euros

Enramblao
L'únic espectacle de dansa obert aquesta nit el protagonitza Rafael Amargo, amant de la festa com el
primer, que segurament obsequiarà el personal amb un recital propi de gràcies i d'improvisacions. La
producció se centra en la vida i els personatges que recorren la Rambla de Barcelona un dia qualsevol i
ha estat mereixedora d'un premi Max.
Local: Teatre Novedades
Horaris: 22.30 hores
Preu: De 30 a 45 euros

Labanda i Prado, a No són maneres de
matar una dona
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