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Cultura

La versió per al 
públic català 
incorpora temes 
de Serrat i Sisa

«És una obra 
de teatre amb 
moments musicals», 
matisa Carles Sans

Les cançons dels avis 
més joves de Tricicle 

Són sis avis que els ha to-
cat fer-se vells el 2050, i que 
malgrat haver de viure en una 
residència per a actors jubi-
lats, sota la vigilància d’una 
infermera manaire, no es re-
signen a omplir el temps que 
els queda amb lamentacions i 
prefereixen divertir-se. Com? 
Doncs a través de la música. 
D’això tracta el musical Fore-
ver Young, dirigit per Tricicle i 
que s’estarà al Teatre Poliora-
ma fins al 20 de setembre.

 Després d’haver-se estre-
nat a Madrid el passat mes 
de març, i d’haver recorregut 
tot l’Estat espanyol, aques-
ta adaptació de l’obra homò-
nima estrenada a Hamburg 
fa 11 anys arriba a Barcelona 
fent picades d’ullet al públic 
català. “El tema de la vellesa i 
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Els intèrprets de ‘Forever Young’ amb Paco Mir i Carles Sans, de Tricicle, ahir. EfE

de la possibilitat de mantenir 
l’esperit jove és un tema uni-
versal, però hem volgut acos-
tar-nos al públic català amb 
alguns gestos de complicitat, 
com el fet que una de les pro-
tagonistes va estar de jove al 
Canet Rock, i una altra va ser 
una indignada de la plaça de 
Catalunya”, va explicar Paco 
Mir, de Tricicle.

Per fer més estreta aques-
ta complicitat, el muntatge 
també introdueix fragments 
de temes de Jaume Sisa i Joan 
Manuel Serrat. De fet, Trici-
cle ja va optar per incorporar 
a la versió espanyola La chica 
de ayer, de Nacha Pop, Libre, 
de Nino Bravo, i clàssics de 
Camilo Sesto. No obstant ai-
xò, el gros de les escenes mu-
sicals el formen clàssics com 
Forever Young, d’Alphaville; I 
will survive, de Gloria Gaynor; 

You can leave your hat on, de 
Joe Cocker; o Sweet dreams, 
d’Eurythmics. Ara bé, cada 
cançó manté la seva llengua 
original. “Hem decidit dei-
xar les cançons en el seu idi-
oma  perquè són referents, 
icones de la música que cre-
iem que haurien perdut la 
seva essència si les hagués-
sim traduït”, va argumen-
tar Sans.

Una comèdia emotiva

“No és un musical clàssic, si-
nó una obra de teatre amb 
moments musicals”, va apun-
tar Paco Mir, que va definir 
l’obra com “una comèdia 
amb moments emotius que 
poden fer aflorar la llagrime-
ta”.  “Però sense cursileries”, 
va afegir Carles Sans, també 
membre de Tricicle i director 
de l’adaptació d’aquest “cant 
a la vida”, que pretén animar 
els presents a “no perdre mai 
les ganes de viure”.

Pel que fa a la llengua, el 
castellà segueix sent l’idio-
ma d’aquesta versió, prota-
gonitzada per María Ada-
muz, Jacobo Dicenta, Dul-
cinea Juárez, Armando Pi-
ta, Edith Salazar i Rubén 
Yuste, que s’interpreten a si 
mateixos d’aquí quatre dè-
cades. En aquest sentit, els 
intèrprets van detallar que 
per posar-se en el paper “no-
més” han hagut de “treure 
el vell” que porten dins i do-
nar-li llibertat per fer gam-
berrades.

Els actors són “per damunt 
de tot bons cantants”, segons 
Mir, que va decidir cuidar 
“especialment” aquest as-
pecte perquè els sis protago-
nistes “han d’interpretar can-
çons conegudes per tots” i el 
públic “vol escoltar una bo-
na versió”.

El musical arriba a Bar-
celona en un moment en el 
qual la cartellera està plena 
d’obres d’aquest mateix gè-
nere, però Tricicle confia en 
que funcioni el boca-orella, 
“de la mateixa manera que 
ha funcionat a la resta de l’Es-
tat” i “tal com va funcionar 
Monty Python’s Spamalot. D

teatre poliorama » ‘Forever Young’ encomana les ganes de viure

L’‘Exitus’ dels Titzina.

Una autòpsia molt viva de 
totes les morts possibles

Titzina Teatre torna a 
Barcelona amb la seva obra 
Exitus, que aborda el tema de 
la mort amb el particular estil 
còmico-poètic que caracterit-
za la companyia i que es podrà 
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veure a la Sala Villarroel del 6 
al 18 de setembre. 

Els components de Titzi-
na Teatre, Diego Lorca i Pako 
Merino, interpreten nombro-
sos personatges relacionats 
amb la mort. Durant la ges-
tació d’Exitus, Lorca i Merino 

van passar un mes a la uni-
tat d’atencions pal·liatives 
de l’Hospital Vall d’Hebron, 
un altre mes en una funerà-
ria de Terrassa i, per acabar-
ho d’adobar, es van entrevis-
tar amb fidels de diferents re-
ligions. I tot plegat, per in-
tentar oferir un dibuix sobre 
les “moltes morts” que hi ha 
i presentar una autòpsia del 
cicle vital. 

L’obra es va estrenar el 
2009 i des d’aleshores ha re-
corregut la península Ibèrica 
amb una bona acollida. D 

sala villarroel » Titzina recupera ‘Exitus’

tàrrega// Els argentins d’Íntimo Teatro Itinerante preparen 
aquesta setmana a Tàrrega un dels espectacles innovadors 
d’aquesta edició de la Fira de Teatre al carrer. La peculiaritat 
de l’obra Pueden dejar lo que quieran és l’escenari, format tan 
sols per cortines fabricades amb peces de roba vella cedida per 
gent anònima, entremig de les quals l’espectador descobrirà 
escenes íntimes relaciones amb les peces de roba.

Escenes íntimes entre les cortines
TeaTre

L’escenografia al pati d’una escola. acn

BarCelona// La secció sindi-
cal de CCOO de Parcs i Jar-
dins de Barcelona denuncia 
que aquest estiu ha empitjo-
rat el manteniment de les zo-
nes verdes de la ciutat i molts 
arbres plantats en les últimes 
campanyes han mort per fal-
ta de reg. Asseguren que “s’es-
tà degradant el verd per justi-
ficar la privatització” de Parcs 
i Jardins.

Zones verdes menys 
cuidades a la capital

Urbanisme

Joan Arenyes.

BarCelona// La temporada 
2011-2012 de Ràdio 4 va ar-
rencar ahir a les sis del matí 
amb el nou programa desper-
tador QEP (Què està passant), 
conduït per Joan Arenyes. La 
celebració dels 35 anys de 
l’emissora en català de RNE 
ha dut els responsables a pre-
sentar una programació que 
afegeix 40 hores de continguts 
on abans s’emetia música. 

Ràdio 4 celebra els 35 
anys amb més hores

ComUniCaCió

BarCelona// Un total de 
6.144 estudiants, 472 més 
que l’any passat, iniciaran 
avui les proves d’accés a la 
universitat del mes de setem-
bre amb els exàmens de llen-
gua castellana i catalana, en-
tre d’altres. Dimecres conti-
nuaran amb història, filoso-
fia i llengua estrangera i di-
jous acabaran amb les matè-
ries de modalitat.

Arrenquen les proves 
de la selectivitat 

UniversiTaT

BarCelona// El vicepresi-
dent tercer del Congrés, Jor-
ge Fernández Díaz, es perfila 
com a cap de llista del PP per 
Barcelona a les generals, se-
gons dirigents del partit, si bé 
altres fonts pròximes a Alícia 
Sánchez-Camacho matisen 
que la decisió no està tancada. 
La presidenta del PP es va re-
unir ahir amb Mariano Rajoy 
per discutir els caps de llista.

Jorge Fernández Díaz 
apunta a cap de llista

PolíTiCa

BarCelona// Les línies R1, R4 
i R8 van circular ahir amb 
canvis de servei i retards, 
després que un comboi de 
la línia que uneix Martorell i 
Terrassa es quedés parat per 
falta de tensió a les 17.40 ho-
res a l’altura de Castellbisbal. 
En conseqüència, la línia R1, 
que uneix Mataró i Molins de 
Rei, iniciava i finalitzava el 
seu recorregut a l’Hospitalet.

Retards a Rodalies 
per falta de tensió
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