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A tocar de la plaça Joanic
(Sant Lluís, 64), la sala va
inaugurar ahir amb les
presses del que ja havia
d’haver alçat el teló fa uns
mesos. La comèdia Cinc
noies i un vestit era el títol
triat per obrir la sala l’abril
passat. Les actrius s’han
esperat pacientment i, per
això, Álvaro justifica
aquests deu dies de fun-
cions (fins al 27 de desem-
bre). Aquesta comèdia si-
tua la discussió de cinc
amigues que han de posar-
se un vestit horrible pel ca-
sament d’una amiga. En
realitat, a qui avorreixen és
a la noia que es casa. Per
Álvaro, la peça és molt
àcida perquè se serveix de
la contradicció dels propis
personatges: «Totes cinc
diuen coses que, deu pàgi-
nes després, es comporten
diferent.» Posteriorment,

faran temporada més llar-
ga a l’Almeria. A partir del
29 de desembre, es repre-
sentarà The black rider, un
musical que té la música
de Waits i que era un dels
projectes que feia anys que
el director volia tirar enda-

vant. Ara, amb teatre,
s’atreveix a representar
aquest drama en què es
narren les conseqüències
d’haver pactat amb el dia-
ble. Les sessions comen-
cen a les vuit del vespre.
Hi ha plantejada la possi-

bilitat de fer diverses ses-
sions. Per provar, des del 3
de gener, els diumenges al
vespre s’interpretarà el re-
pertori musical From Lon-
don to Barcelona, compa-
ginant-ho amb The black
rider.

Almeria Teatre es presenta amb un
cartell pensat perquè agradi

Víctor Álvaro i el grup Gataro remodelen l’antic casino de la Casa d’Almeria

● Almeria Teatre és als soterrani de
la Casa d’Almeria, al barri de Gràcia.
Des d’aquest nou espai, Víctor Álva-
ro i el seu grup Gataro (que fa una dè-

JORDI BORDES / Barcelona

● Nou mesos. Aquest és el temps que
ha calgut de més per obrir un teatre que
feia una dècada que buscaven i un any
que el tenien emparaulat. La dificultat
per aconseguir una normativa que so-
vint els mateixos funcionaris desconei-
xien ha exigit una travessia molt més
dura del que podien esperar. Tot i així,
Álvaro agraeix la complicitat dels so-
cis de la Casa d’Almeria, molt il·lusio-
nats amb el projecte, després que el
bingo que feia dues dècades ocupava el
local acabés tancant. També hi ha mol-
ta expectació i companyonia entre els

col·legues teatrals: «El dia de Barcelo-
na Aixeca el Teló sentia com si ja ha-
gués obert gràcies a tot el suport dels
companys», deia ahir Álvaro. El direc-
tor admet que s’ho han jugat tot en una
sola carta. No pot fallar el seu projecte.
Una iniciativa privada valenta, que al-
gú ja ha celebrat perquè la prenen per-
sones que donen aire nou al cada cop
més concentrat parc de teatres de Bar-
celona. El teatre rebrà també altres pro-
duccions foranes: per ara, sense fer res,
ja han rebut una vintena de grups que hi
volen actuar.

cada que es va movent buscant un es-
pai per assajar i també per poder fer
temporada a Barcelona) pretenen fer
una programació amb muntatges
cuidats i que puguin interessar un

grup important de gent. Per Nadal, la
comèdia àcida Cinc noies i un vestit,
d’Allan Ball (el guionista d’Ameri-
can Beauty), i el musical The black
rider, amb música de Tom Waits.

Per començar, un part difícil

Joan Manuel Serrat, primer Premio
Nacional de las Músicas Actuales
● Madrid. Joan Manuel Serrat ha estat el primer gua-
nyador del nou premi del Ministeri de Cultura que
reconeix les «músiques actuals». El jurat ha valorat
el seu «inqüestionable» talent i la seva trajectòria, i
també la seva influència en l’imaginari popular,
«que ha transcendit generacions». El Premio Nacio-
nal de las Músicas Actuales, dotat amb 30.000 euros,
ha recaigut en el cantant, a més, per la seva perma-
nent presència als escenaris amb l’espectacle Serrat
100 x 100 i per haver posat la música «al servei dels
grans poetes». El 16 de febrer publica el seu nou tre-
ball, un homenatge al centenari de Miguel Hernán-
dez, titulat Hijo de la luz y de la sombra. / EFE

� Cinc-centes persones acomiaden Ràfols-Ca-
samada. Unes 500 persones van acomiadar ahir al
tanatori de Sant Gervasi l’artista Albert Ràfols-Ca-
samada en un funeral en què es van poder escoltar
les sentides intervencions de l’editor Josep Maria
Castellet, la crítica d’art Victoria Combalia i el poe-
ta Alfonso Alegre, entre d’altres. / ORIOL DURAN


