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El xarlatán. El menú còmic es com-
pletarà amb El sopar dels idiotes –amb 
Edu Soto, Santi Ibáñez i David Fer-
nández (Chikilicuatre) a l’Apolo–; 
Conseqüències del pim pam, de Xavier 
Pujolràs (Muntaner) i Antonia San 
Juan (Arteria). Al novembre el Capi-
tol acollirà una paròdia de 39 escalo-
nes de Hitchcock amb Abel Folk i al-
guns replicants culers de Crackòvia. 
 Una parella de luxe –Héctor Al-
terio i Julieta Serrano– alçarà el teló 
del Goya amb l’adaptació de La sonri-
sa etrusca, de José Luis Sampedro, que 
dirigeix José Carlos Plaza. Recorre el 
viatge del rancor a la tendresa d’un 
avi que en l’últim trajecte de la seva 
vida s’enfila al tren de l’amor. 

¡QUE VÉNEN ELS RUSSOS! / Un exèrcit 
rus –cent actors del Teatre Acadè-
mic Rus de la Joventut de Moscou– 
desembarcarà del 5 al 8 d’octubre al 
Lliure per donar bon compte (¡vuit 
hores!) de la monumental trilogia 
de l’aclamat Tom Stoppard La costa 
de la utopia (Viatge, Naufragi i Salva-
ment). Els dirigeix Aleksei Borodín 
i segueix els passos –al llarg de 30 
anys– de personatges marcats per 
la desil·lusió política i el drama per-
sonal. El prestigiós talent dels intèr-
prets russos tornarà a deixar em-
premta a Montjuïc (de l’1 al 4 de 
desembre) amb un altre gran mun-
tatge: La tempestat, de Shakespeare, 
sota el segell de Declan Donnellan, 
fundador de la companyia britànica 
Cheek by Jowl.

 Abans, Mario Gas revisarà Un frà-
gil equilibri, l’afilada dissecció de la 
classe acomodada novaiorquesa 
d’Edward Albee. El dramaturg fa-
rà doblet a l’acollir al Romea la se-
va obra més recordada: Qui te por de 
Virginia Woolf?, associada als eterns 
Richard Burton i Liz Taylor. Seran 
dos grans de l’escena catalana, Pere 
Arquillué i Emma Vilarasau, que so-
ta la realista batuta de Daniel Vero-
nese recreïn el descens als inferns 
d’un matrimoni. Arquillué torna-
rà per Sant Jordi amb un altre regal: 
Cyrano de Bergerac, a les ordres d’Ori-
ol Broggi, a la Biblioteca. 

UN ROMEA DE CINE / En un programa 
amb pont directe al cel·luloide, el Ro-
mea presentarà dos títols més d’im-
pacte a la gran pantalla. Dogville –in-
sòlit film de substrat teatral de Lars 
von Trier amb Nicole Kidman de pa-
tidora protagonista– arribarà de la 
mà de Nina Reglero i la companyia 
Rayuela.  Max per al muntatge reve-
lació, l’obra porta al límit els perso-
natges en un joc cruel que incideix 
en «l’opressió del grup sobre l’indivi-
du i el feixisme dels pobres», segons 
Reglero.
  Al febrer arribarà el retrobament 
del Manrique actor i Clara Segura 
amb Broggi. Serà a Incendis, adapta-
ció de l’aclamada obra de Wadji Mo-
uawad que va commoure a Avinyó i 
que en la seva versió fílmica va acari-
ciar l’Oscar sota l’emotiva claqueta 
de Denis Villeneuve. Mouawad, nas-
cut a Beirut i establert al Canadà, tra-

ça l’esgarrifós viatge al passat de dos 
germans que descobreixen la tra-
gèdia de la seva mare en un país en 
guerra. Al mateix Romea, del plor  es 
passarà a les rebolcades de The blue 
room, adaptació de David Hare de La 
ronda, de Schnitzler, que va ser el de-
but de Nicole Kidman en l’escena 
londinenca. Aquí Nao Albet, Marcel 
Borràs i el director, David Selvas, són 
els que s’emboliquen a polvos. 
 
A LA DERIVA / L’impuls autodestruc-
tiu de l’amor, compartit per tres do-
nes, centrarà F3dra, de Marilia Sam-
per (Beckett, del 15 de setembre al 9 
d’octubre) mentre que al Tantaran-
tana el protagonista serà l’individu 
apallissat per la crisi. Lina Lambert 
descarregarà a l’octubre la ironia de 
Jean-Luc Lagarce contra la hipocre-
sia a Reglas, usos y costumbres en la so-
ciedad moderna, i el projecte col·lectiu 
Mein Kapital, un fantasma recorre Euro-
pa atiarà les consciències de la mà 
de Marx i Don Dinero. Teatre per a 
la reflexió en l’escena alternativa en 
una temporada més procliu al diver-
timent. H

UNA VELLA CONEGUDA OLOR 3 Sergi Belbel dirigeix  al TNC el debut de Benet i Jornet.
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Tot i les retallades 
i estretors, l’oferta 
inclou produccions 
d’elevat cost per 
atrapar l’espectador

                 

Pluja de musicals
3 El gènere batrà rècords amb una desena de títols

I. F. 
BARCELONA

H
istòries cantades so-
bre assassines entre 
reixes, persecucions 
a la França del segle 

XIX o rockers catalans. El gène-
re musical batrà aquest any rè-
cords a la cartellera barcelonina 
amb la presència almenys d’una 
desena de produccions de fac-
tures i trames d’allò més varia-
des (algunes de gran pressupost). 
Comencem per la sorpresa dels 
últims anys: Pegados, que torna 
a casa després d’haver triomfat 
a Madrid i als Max amb un em-
bolic sense desperdici: dos joves 
s’enrotllen al lavabo d’una disco 
i després no poden desenrotllar-se; 
acaben a l’hospital com si fossin 
siamesos. Així es passen l’hora i 
mitja de funció, enganxats lite-
ralment, i a sobre canten. La idea 
va ser de Ferran González, a la ve-
gada protagonista, lletrista i pro-
ductor, que va llegir un incident 
semblant. «Vaig pensar que seria 
divertit, el problema és interpre-
tar-ho. ¡Acabes fet pols!». No hi ha 
sexe, però les posturetes de Gon-
zález i Xènia Reguant  són «molt 
incòmodes». 
 El director d’aquesta original 
i petita delikatessen, Víctor Conde, 
es farà la competència amb l’arri-
bada de la franquícia més espera-
da: Los miserables, que també diri-
geix i desembarcarà al Barcelona 
Teatre Musical (BTM) el 30 de se-
tembre després d’esgotar les en-
trades a Madrid. També després 
del seu bon rodatge a la capital 
arribaran Chicago –la història de 
dues ambicioses rees, al Tívoli a 

Victòria, a partir de l’11 de setem-
bre) i El crim de Lord Arthur Savile, 
la proposta d’Egos Teatre sobre 
l’obra d’Oscar Wilde (TNC, a partir 
del 30 de novembre).

CONCHA I  ‘GREASE’ / També de nou 
encuny és Concha: Yo lo que quiero es 
bailar, amb la gran Concha Velas-
co repassant la seva vida entre can-
çons sota la direcció de Josep Maria 
Pou. Estrenat dijous a Valladolid, 
la ciutat natal de l’artista, arriba-
rà al Goya a mitjans d’octubre. Al 
novembre tornaran els nois de Gre-
ase, en una nova producció dirigi-
da per Coco Comín amb Edurne i 
Jordi Coll com a protagonistes que 
inaugurarà la Cúpula Les Arenes. I 
ja al desembre irromprà a la carte-
llera La vampira del Raval. H 

‘Los miserables’,  
‘Chicago’, ‘Forever 
young’, ‘Cop de rock’ 
i ‘Pegados’, entre la 
variada programació

PEGADOS 3 Un petit gran musical al Capitol.

LOS MISERABLES 3 L’èpica història de Victor Hugo arribarà al BTM. 

partir del 22 de setembre–; Forever 
young, divertida adaptació de Trici-
cle ambientada en un geriàtric amb 
molta marxa (Poliorama, a partir 
del 20 de setembre).
 De nova creació són l’exitosa 
Operetta de Jordi Purtí (un mix d’hu-
mor i òpera que reposa el Poliora-
ma després de passar pel TNC); Cop 
de rock, de Dagoll Dagom, que repas-
sarà els èxits del rock català (Teatre 
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