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Les cinc estrelles de la platea
El millor del 2011 d’iCult (i 3) 3 Cine, televisió i teatre Pàgines 54 a 56 LLL

muntatges teatrals PER JOsÉ CarlOs sOrrIBes

Musical de 
traca per a la 
gran obra de 
Victor Hugo

‘lOs Miserables’
BarCelOna teatre musICal1

Musicals com Los miserables, de la 
productora Stage Entertainment, 
justifiquen per si mateixos la tor-
rencial revitalització del gènere en 
les últimes temporades. Si s’unei-
xen rigor, mitjans (3,5 milions de 
pressupost) i talent, es tenen tots 
els números per atrapar l’espec-
tador de la manera que ho ha fet 
aquesta nova adaptació de la gran 
novel·la de Victor Hugo, un clàs-
sic del gènere musical que ha com-
plert 25 anys des de l’estrena.
 Aquest quart de segle no ha 
minvat l’interès per aquest dra-
ma a la França postrevolucionà-
ria. Adornat amb unes projeccions 
de vídeo basades en els dibuixos de 

l’autor, l’espectacularitat de la pro-
posta és capaç de traslladar-nos des 
dels baixos fons de París fins a una 
imponent barricada. El talent vocal 
i interpretatiu del repartiment dó-
na ales al muntatge amb l’argentí 
Gerónimo Rauch com un gran Jean 
Valjean i el no menys brillant Ignasi 
Vidal com l’obstinat inspector Ja-

33 Daniel Diges (centre), en una escena de ‘Los Miserables’.

FERRAN SENDRA

‘qui tÉ pOr de Virginia...’
teatre rOmea2

U n  t e x t  p o d e -
rós en mans d’un 
enorme director i 
quatre intèrprets 
que s’hi deixen la 
pell. La fórmula de 
l’èxit o Qui te por de 
Virginia Woolf?, un encàrrec de Fo-
cus al director argentí Daniel Vero-
nese. El treball de Pere Arquillué, 
de premi. Emma Vilarasau, una al-
tra gran, Ivan Benet i Mireia Aixalà 
no es queden curts.

‘luces de bOHeMia’
BIBlIOteCa De CatalunYa3

La nau gòtica de 
la Biblioteca es 
va convertir du-
rant un mes en el 
Madrid del 1920 
pel qual Max Estre-
lla escampa les se-
ves penes. El director Oriol Broggi 
li va agafar el pols al personatge de 
Valle-Inclán en un muntatge que 
va ser una de les perles del Grec.

‘una HistÒria catalana’
sala tallers Del tnC4

Western teatral en-
tre el Pallars i la Mi-
na. Jordi Casanovas 
va tancar amb no-
ta el projecte T-6 
del TNC de suport 
a la nova autoria. 
Aquest monumental relat de les úl-
times dues dècades a Catalunya no-
més cedia en un final morós. Però ni 
això va aigualir una aposta valenta. 
I amb un gran elenc liderat per Mí-
riam Iscla i Andrés Herrera.

‘le grand Macabre’
gran teatre Del lICeu5

Va arrasar als coli-
seus on es va estre-
nar. I el Liceu no va 
ser menys. La fan-
tasiosa posada en 
escena d’Àlex Ollé 
i Valentina Carras-
co de l’única obra lírica de Ligeti 
unia l’humor grotesc amb les refe-
rències pictòriques de Brueghel i 
El Bosco. Enlluernadora Fura.

vert que el persegueix de forma des-
aforada. El seu suïcidi, amb una im-
pactant caiguda des d’un pont, és un 
altre dels moments culminants.
 Després d’estrenar-se la tempora-
da passada a Madrid, va desembar-
car al setembre al BTM amb tota l’ar-
tilleria. Tanta que s’ha convertit en 
l’esdeveniment teatral del 2011. H

* La selecció de les millors obres teatrals que han fet temporada a BCN ha estat elaborada per Imma Fernández, César lópez rosell i José Carlos sorribes


