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Bravo per a 
Egos Teatre
CRÒNICA La jove companyia brilla al TNC 
amb el musical ‘El crim de Lord Arthur Savile’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

A
una jove companyia de te-
atre musical com Egos Tea-
tre se li ha obert la porta de 
la Sala Gran del Teatre Na-

cional de Catalunya en dates tan as-
senyalades, també en el teatre, com 
les de Nadal. I, davant aquesta opor-
tunitat i també repte, han plantejat 
una entrada amb tota mena de lu-
xes, sense que hi falti de res. Així ai-
xequen un musical de creació, és a 
dir des de zero, de gairebé tres ho-
res a partir d’un relat molt breu –no 
arriba als 20 folis– d’Oscar Wilde, El 
crim de Lord Arthur Savile.
 Del repte s’han d’aplaudir moltes 
coses. En primer lloc, la decisió de 
Sergi Belbel d’impulsar un musical 
de creació, i no de franquícia, amb 
marca catalana i a càrrec d’un grup 
que fa quatre dies encara era a l’Ins-
titut del Teatre. I el més important, 
la proposta d’Egos Teatre respon a 
aquesta confiança del director del 
TNC. El crim de Lord Arthur Savile és un 
musical que atrapa per la il·lusió, la 
bona feina i el talent que arriben des 
de l’escena.
 Anna Alborch, Rubèn Montañá, 

Albert Mora, Toni Sans, Maria San-
tallusia i Lali Camps són els sis intèr-
prets, que canten i actuen amb ad-
mirable solidesa, en aquesta histò-
ria sobre el destí de Wilde. Un relat 
en què a un jove noble un endeví l’in-
forma que assassinarà un familiar. 
En pren nota i vol resoldre l’assump-
te com més aviat millor. No serà tan 
fàcil com pensava.

HUMOR BLANC / Montañà i Sans també 
són responsables d’una dramatúr-
gia adornada amb els famosos afo-
rismes de l’autor irlandès. Aquest 
colorista musical es mou entre l’hu-
mor blanc i l’homenatge, el que fan 
a un compositor de capçalera per al 
grup com Sondheim i també al ci-
ne mut. Arriba amb una escena en 
blanc i negre de les més ben resol-
tes de l’obra.
 A Egos Teatre, i al seu brillant di-
rector Joan Maria Segura, només 
se’ls en va la mà en la durada amb 
un inici morós d’una llarga prime-
ra part. Però la relliscada es compen-
sa amb moltes pinzellades d’enginy. 
Per exemple, el joc amb panells i te-
lons d’una escenografia mòbil, gens 
feixuga i molt ben resolta. H

33 Rubèn Montañá i Anna Alborch, en una escena de l’obra.

DAVID RUANO

RETALLADES 

Villatoro vol 
deixar de pagar 
el premi Llull
El director de l’Institut Ramon Llull, 
Vicenç Villatoro, va anunciar ahir 
que l’organisme vol deixar de pagar 
el 2013 la dotació de 90.000 euros 
del premi Ramon Llull, convocat per 
l’editorial Planeta. Segons Villatoro, 
el suport públic s’hauria de limitar 
a la traducció de la novel·la guanya-
dora al castellà i l’anglès. El 2012 ja 
hi haurà «austeritat» en la cerimò-
nia d’entrega.

POLÍTICA CULTURAL

El Cercle insta 
a solucionar la 
crisi del Conca
El Cercle de Cultura va emplaçar 
ahir la Conselleria de Cultura a 
una «ràpida solució» del conflicte 
derivat de la dimissió en bloc del 
plenari del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts. El Cercle de-
mana que els futurs membres de 
l’organisme tinguin reconegut 
prestigi i arribin al càrrec amb vo-
luntat de servir la cultura de for-
ma desinteressada.


