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‘La vida és ritme’
TEATRE GOYA (21.30)

La companyia catalana Camut 
Band presenta fins diumenge 
el seu aplaudit xou de claqué i 
percussió africana. 

Avanç de la cartellera teatral de Barcelona

33 Imatge d’Hoy no me puedo levantar, un viatge a la movida madrilenya al ritme de les cançons de Mecano.

JOSÉ LUIS ROCA

33 Jaume Sisa, de Coca a Nit de Sant Joan.  A la dreta, La Bella y la Bestia, la tendra història de Disney.

EL pERIóDICO

Els èxits de Mecano, Sisa i Disney 
marquen la nova temporada musical 

Dagoll Dagom obrirà al desembre el nou Paral·lel 
amb la repesca actualitzada de ‘Nit de Sant Joan’ 

‘Hoy no me puedo levantar’ arriba divendres al Tívoli 
i a l’octubre ‘La Bella y la Bestia’ tornarà al BTM

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L
a febre del musical amaina. 
I com que els temps no estan 
per a noves i incertes aven-
tures –el gènere és molt cos-

tós–, aquesta temporada els produc-
tors han optat per assegurar el tret i 
rebobinar èxits presents o passats. 
Enfront dels sis musicals que van co-
par la cartellera barcelonina l’últi-
ma temporada, en aquesta, de mo-
ment, només se’n preveuen tres: 
torna La Bella y la Bestia, Dagoll Dagom 
rescata del bagul dels records Nit de 
Sant Joan, un musical que va triomfar 
als anys 80, i arriba, després d’una 
gira de rècords per Espanya, Hoy no 
me puedo levantar, també basada en 
èxits de la dècada dels 80: els hits del 
grup Mecano. 
 Nit de Sant Joan, que el març del 
1981 va inaugurar el Centre Dramà-
tic de la Generalitat de Catalunya al 
Romea, al desembre apujarà el teló 
del nou Paral·lel, un espai (abans Stu-
dio 54 i Scènic) que, gestionat per la 
SGAE, pretén tornar a l’avinguda el 
glamur dels seus anys daurats. 
 
NOVA POSADA EN ESCENA / Aquesta ve-
gada no serà Joan Lluís Bozzo, res-
ponsable de la reposició d’altres ova-
cionats muntatges de la companyia 
com Mikado i Mar i Cel, qui revisitarà el 
musical amb les cançons de Jaume 
Sisa. Ho farà el valencià Carles Albe-
rola, que actualitzarà aquesta histò-
ria «màgica i fantasiosa» que té lloc 
durant la nit del solstici d’estiu per 
«adaptar-la als temps potenciant-ne 
l’impacte visual i escènic». L’essèn-
cia serà la mateixa, anuncia Albero-
la, però hi haurà canvis de personat-
ges, textos i altres decorats, a càrrec 
dels mateixos escenògrafs d’alesho-
res: Isidre Prunés i Montse Amenós.
 Alberola, director d’Albena Tea-
tre, confessa que aquella Nit va can-
viar la seva vida: «Va ser el primer 
espectacle que recordo haver vist. 
Em va semblar fantàstic i vaig pen-
sar que seria meravellós dedicar-me 
a fer teatre pel plaer que produïa en 
el públic i per la diversió que sembla-
va que provocava entre els actors». 
Ara, gairebé tres dècades després, 
allà a dalt, a l’escenari, no hi hau-
rà, disfrutant de la revetlla per les 
flamants taules del Paral·lel, ni Sisa 
ni la resta del repartiment d’alesho-
res, entre ells Bozzo, Miquel Periel i 
Anna Rosa Cisquella, avui directius 
de Dagoll Dagom. Durant els prò-

xims dies s’iniciarà el càsting: vuit 
intèrprets que, segons afirma Albe-
rola, han de ser el més complets pos-
sibles: actors, cantants i ballarins, 
tal com dicten els cànons del gène-
re. «És un viatge que agradarà a tots 
els esperits que pensin que en el foc 
d’una foguera hi poden aparèixer 

follets que t’ajudin a fer realitat els 
teus desitjos», explica.
 El desig de Mario i Colate, els pro-
tagonistes d’Hoy no me puedo levantar, 
creat per Nacho Cano, és triomfar 
en el món de la música. I per fer-ho 
abandonen el seu poble i se’n van a 
Madrid, on els espera la movida, la fa-

ma, els somnis trencats i els estralls 
de les drogues. Tot al ritme de 25 pe-
ces de Mecano, molt ben acoblades 
en el llibret. «A part de les cançons, 
la història és molt intensa i vull po-
tenciar-ne l’aspecte emocional, la 
dramatúrgia; hi ha molts elements 
sensibles no només rialles i amor; 

també llàgrimes i mort», diu l’actu-
al directora, Fernanda Castillo, que 
coneix bé els secrets del xou des dels 
seus inicis, quan era la noia de l’obra 
(María). Divendres s’inicien les fun-
cions al Tívoli amb un elenc reno-
vat amb el qual aspiren a seguir ai-
xecant passions. Ja fa gairebé un lus-
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J Va ser Jaume Sisa, l’autor de 
les melodies de Nit de Sant Joan 
(excepte la lletra del títol, que va 
compondre Joan Lluís Bozzo), 
qui va animar Dagoll Dagom 
a repescar amb una renovada 
posada en escena aquella 
màgica història de revetlla, 
follets i astres, presentada 
amb l’estètica de la revista. 
«Els discos amb les cançons 
es continuen venent i reeditant 
i molta gent encara recorda 
l’espectacle i m’ho diuen. Crec 
que és una bona idea recuperar-
lo i que les noves generacions 
també el coneguin. És un 
divertiment per a tota la família i 
espero que torni a triomfar com 
llavors», explica el cantautor. 

J Al repartiment original hi 
figuraven Sisa, Anna Briansó, 
Miquel Periel, Berti Tovias, Ricard 
Arilla, Bozzo, Montse Guallar i 
Cisquella, que es van multiplicar 
per donar vida a gairebé una 
cinquantena de personatges. 
Sisa es va desmelenar per exercir 
de cantant ye-yé, narrador i 
fins i tot de gustosa Coca, entre 
altres papers, mentre que Bozzo 
feia d’astronauta, follet, Macari, 
progre...  

J Amb Nit de Sant Joan, Dagoll 
Dagom va reforçar, després de 
l’èxit d’Antaviana (també amb 
cançons de Sisa), la seva aposta 
pel musical. Després del seu 
últim muntatge, Boscos endins, 
que arribarà a Madrid l’any que 
ve, la companyia, amb Bozzo 
al capdavant, prepara el seu 
aterratge a TV-3 amb la sèrie La 
sagrada família. 

LA REVETLLA
DEL CANTAUTOR

EL PROTAGONISTA 

tre que reben aplaudiments: els de 
més d’1,6 milions d’espectadors, i 
pretenen liderar la moguda musi-
cal barcelonina. 
 Caldrà esperar-se fins al 31 d’oc-
tubre per al retorn de La Bella y la 
Bestia, que el 19 de juliol se’n va 
anar de vacances després de reunir 
120.000 espectadors des de la seva 
estrena el 26 de febrer. Sergi Albert 
i la resta del repartiment segui-
ran meravellant petits i grans al 
BTM amb aquest clàssic de Disney 
que combina tendresa i fantasia 
en una fastuosa posada en escena. 
El que no veurem, en principi, és 
Thriller Live, inspirat en la carrera 
de Michael Jackson. La inesperada 
mort del rei del pop va disparar les 
exigències dels productors quan ja 
estaven a punt d’empaperar la ciu-
tat amb els cartells del xou.  
 També sonen campanes sobre el 
retorn dels nois de Grease, tot i que 
encara no hi ha cap acord entre la 
productora, Butaca Stage, i el Vic-
tòria. Va ser aquí on, el setembre 
del 2006, les rèpliques de Travolta 
i Olivia Newton-John van disparar 
el ganxo del gènere a Barcelona. 
Després de l’explosiu boom el 2008-
2009 (amb algun fiasco sonat), ara 
s’imposa la prudència.  H

V aig somiar que arribava a 
una trobada literària en  
què participava Juan Car-

los Onetti. L’escena tenia lloc, va-
gament, una tarda d’estiu a la 
terrassa d’un bar d’una provín-
cia espanyola. Jo no intervenia 
en el congrés perquè havia de 
tornar a un altre lloc a cuidar la 
meva filla Inés. Només hi havia 
anat a veure Onetti, a qui, de ma-
nera sorprenent, coneixia. 
 Era al seu costat a la taula del 
bar. Ell fumava calmosament, 
jo bevia vi negre. De cop i vol-
ta, apareixia un amic mexicà, 
amb un vestit blau fosc i corba-
ta. Un escriptor que bàsicament 
ha fet carrera de funcionari. 
«¡Quin  gran plaer, Juan!», deia, 
somrient cortesament i desviant 
una mirada admirativa al mes-
tre: «¿com estàs?», em pregunta-
va, clarament interessat a acos-
tar-se al gran escriptor. Jo li res-
ponia: «Imagina-t’ho, sóc aquí, 
amb Juan Carlos». Onetti feia un 
gest irònic: «Sí; ¡Juan Carlos!», 
l’expressió era allargada per un 

somriure oblic. Després de fer un 
glop de whisky, afegia: «Això és 
per a Cortázar. Està bé que a Cor-
tázar li diguin Julio, però jo sóc 
Onetti».
 Llavors Dolly, la dona del mes-
tre, arribava a la nostra taula, 
amb un gran somriure. Em pre-
guntava si jo era un dels ponents. 
Li responia que no, que només 
havia passat a saludar perquè ha-
via de cuidar la meva filla. «En 
aquests llocs hi parla gent rarís-
sima que ve de Wisconsin», deia 
jo. «¿Coneixes la Universitat de 
Wisconsin?», preguntava l’amic 
mexicà, molt interessat: «té uns 
hispanistes de primera fila», afe-
gia sense perdre la solemnitat.
 Per un d’aquests processos de 
distanciament que passen men-
tre dorms, jo recordava Un sueño 
realizado, el conte d’Onetti on la 
protagonista compleix un des-
tructiu anhel. ¿Quina lliçó ama-
gava l’escena?
 Dolly m’havia saludat amb un 
petó i es quedava pensant. Des-
prés comentava: «Tens mal alè», 
i feia una pausa: «No, no és ai-
xò; fas olor d’un licor diferent, 
abans bevies el mateix que Juan 
Carlos», i assenyalava el got de 
whisky. «Fa cinc anys que bec vi», 
deia jo. «Ja era hora», somreia 
Dolly, «no es pot beure sempre el 
mateix que Juan Carlos».
 Onetti ens veia, es posava una 
mà al front, tornava a somriure 
i comentava la mar de divertit : 
«Sí: ¡Juan Carlos!». H

Un somni
realitzat

JUAN

Villoro

Vaig somiar que 
anava a una trobada 
literària a veure   
Juan Carlos Onetti
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Fira de tàrrega prepara 
l’edició més internacional

MARTA CERVERA 
BARCELONA

U
na vintena de músics, ba-
llarins, artistes de circ i de 
la performance, tots especi-
alistes en teatre de carrer, 

van animar ahir al migdia la part 
baixa de la Rambla amb una origi-
nal coreografia de Sol Picó per ofe-
rir una petita mostra de tot el que 
aquest any depararà la 29a edició de 
FiraTàrrega. Teatre al Carrer. L’esde-
veniment presentarà del 10 al 13 de 
setembre  la seva edició més interna-
cional amb un augment del 16 % de 
professionals estrangers, i una desta-
cada delegació del Quebec (Canadà) 
amb tres companyies.
 Tàrrega es convertirà durant qua-
tre dies en un aparador d’exhibició 
i contractació d’artistes on partici-
paran 32 companyies catalanes, 24 
de la resta d’Espanya i 17 d’estrange-
res, combinant artistes reconeguts 
com ara Sol Picó i creadors novells. 
Es veuran 78 espectacles de diversos 
gèneres. Hi haurà 18 estrenes, de les 
quals nou seran absolutes i la resta, 
d’espectacles que arriben a Espanya 
per primera vegada.
 Tot i la crisi, la mostra manté tant 
el nombre de participants com el 
pressupost, de gairebé 1,5 milions 
d’euros, finançat principalment per 
la Generalitat de Catalunya (700.000 
euros) i l’ajuntament de la ciutat 
(217.000 euros). «FiraTàrrega és una 
de les mostres més potents en con-
tractació, amb una productivitat i 
una eficàcia que hem transferit a al-

tres àmbits», va dir ahir el conseller 
de Cultura, Joan Manuel Tresserras. 

EQUILIBRIS // «La programació és un 
joc d’equilibris», va destacar Jordi 
Colominas, el director artístic, pre-
ocupat per la necessària renovació 
d’espectadors i companyies. «Als 
anys 80, hi havia molta creativitat 
catalana de teatre de carrer. Després 
ens hem tornat més acomodaticis. 
S’ha de recolzar la gent que comen-
ça». En aquest sentit va destacar Tran-
sition, una col·laboració entre el vete-
rà grup alemany Pan.Optikum i la 

El festival manté 
el pressupost i el 
nombre de muntatges 
(78) malgrat la crisi

33 Sol Picó (dreta, de negre) balla juntament amb diversos artistes que participaran a la mostra, ahir, a la Rambla.

ALBERT BERTRAN

33 Imatge de Chez Cocotte, teatre de vapor de la companyia Carabosse.

FIRATÀRREGA

jove companyia Efímer, i Copacaba-
na, una barreja de teatre i gastrono-
mia dels catalans Ponten Pie.
 També destaquen Blanc!, un es-
pectacle passeig creat per vuit com-
panyies, i el teatre de vapor Chez Co-
cotte, dels francesos Carabosse. En 
un altre apartat ben diferent hi ha 
Nelly Blue, un musical de T de Teatre i 
Los Tigres, amb èxits de Nino Bravo, 
i La fabulosa companyia de la llum, una 
obra poètica de Kiku Mistu, un sin-
gular artista que donarà el chupinazo 
inaugural. «És una proposta en clau 
de joc», avança.H  


