
27ara DILLUNS, 27 DE FEBRER DEL 2012 cultura
MÚSICA

Estopa connecta
el públic amb el

món al Sant Jordi

ARA

BARCELONA. Dissabte a la nit els
Estopa es van connectar amb el
món i van fer vibrar les 17.000 per-
sones de totes les edats que va om-
plir el Palau Sant Jordi gairebé del
tot. Els germans Muñoz van re-
transmetre els tres primers temes
de la nit –Mañanitas, Vino tinto i Me
quedaré– a través de Twitter i du-
rant més de dues hores van fer vi-
brar els assistents amb tots els te-
mes del seu nou disc –2.0, el setè de
la seva carrera– i un bon grapat dels
seus grans èxits, com La raja de tu
falda, Pastillas de freno, Fuente de
energía, El del medio de los Chichos
o Como Camarón, la cançó amb què
van acomiadar la nit.

Les cinc pantalles gegants de l’es-
cenografia van fer oblidar ben avi-
at el retard de prop de mitja hora
amb què van sortir a l’escenari. Tot
i l’èxit que els acompanya, els ger-
mans Muñoz no deixen de tocar de
peus a terra: van agrair al públic que
en plena crisi haguessin tirat dels
estalvis per anar-los a veure i van to-
car un tema, Naturaleza, amb India
Martínez abans que la cantant to-
qués un tema del seu repertori.e

Els Estopa van omplir de gom a
gom el Sant Jordi. ACN

ARTS ESCÈNIQUES

Mario Gas triomfa amb
el seu millor Sondheim

trenar demà mateix a Nova York.
Bitllets per a gairebé tot el repar-
timent i l’elegant so de l’orques-
tra dirigida per Pladellorens.

Des dels primers compassos,
el públic percep que està davant
una dels grans estrenes de les úl-
times temporades. Follies sona
com se somia que ha de sonar,
l’adaptació de Batalla i Penya
s’ajusta a la intenció de l’original
en el seu viatge pel musical ame-
ricà, i els actors-cantants i els ba-
llarins arriben a un equilibri que
molt poques vegades es pot tro-
bar en un musical autòcton. Des-
prés de passar per les lògiques
ovacions personals a Massiel (I’m
still here) i Asunción Balaguer
(Broadway Baby), arriba la sor-
presa de Carlos Hipólito, com
sempre excel·lent actor i ara tam-
bé notable cantant, la confirma-
ció del talent in crescendo de Vic-
ky Peña, la inesgotable versatili-
tat de Mònica López, l’intens
equilibri com a actriu-cantant-
ballarina de Muntsa Ruiz, només
igualat per Julia Möller, les tau-
les de gran còmic de Pep Molins,
la tendresa de la parella formada
per Mamen García i Lorenzo Val-
verde, l’aclaparadora naturalesa
de Teresa Vallicrosa, l’energia del
jove Àngel Ruiz i la veterania sen-
se minva de facultats de Josep
Ruiz, lluint-se a Beautiful girls.
Encara es poden elogiar més co-
ses, prou per sentir una irrepri-
mible enveja per Madrid.e

Mario Gas i Mònica López són l’empresari
Dimitri Weissman i l’actriu Solange LaFitte. EFE

‘Follies’ causa furor al Teatro Español de Madrid

Anàlisi
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Vicky Peña, Muntsa Rius,
Pep Molina, Teresa Va-
llicrosa, Mònica López,
Marta Capel, Julia
Möller, Joana Esteba-

nell, Josep Ruiz, Maria Cirici, Mario
Gas, Pep Pladellorens, Roser Bata-
lla, Roger Peña, Antoni Belart, Roc
Mateu, Aixa Guerra i Lluís Méndez.
Quin gran repartiment català, tot i
ser al Teatro Español, a la plaça de
Santa Ana de Madrid. Entrades ex-
haurides. A la taquilla s’amunte-
guen espectadors que insisteixen
davant d’una pacient taquillera a
comprar una localitat per avui –im-
possible–, per demà –impossible–,
per a qualsevol dia de la setmana
que ve. Impossible, esgotat. A Bar-
celona ja ningú recorda tant fervor
per participar en la festa del teatre.
Madrid, tan polaritzada en la seva
estètica ciutadana, però tan demo-
cràtica i transversal en el seu desig
de mantenir agitada una vibració
cultural, empetiteix una Barcelona
que sembla que no s’adona que co-
mença a sentir-se còmoda amb la
seva decadència.

La festa es diu Follies, el musical
més sofisticat nascut de l’enorme
talent de Stephen Sondheim. Una
obra que és una autèntica enciclo-
pèdia del gènere. Tots els estils que
durant cinquanta anys van donar
brillantor a la història de Broad-
way en un únic i esplèndid especta-
cle, convertit en icona des de la se-
va estrena el 1971. Un homenatge al
passat que Sondheim tenyeix –com
és marca de la casa– amb un pro-
fund to d’amargor. Ell és l’autor
que més bé ha posat música i lletra
al fracàs. A Follies el desencant ad-
quireix un matís oníric amb un joc
de miralls que fa conviure el passat
i el present, la realitat de la deca-
dència amb la fantasmagoria d’una
rutilant revista de Broadway, com
va fer Herbert Ross a Pennies from
Heaven amb el musical clàssic de
Hollywood.

Només ho podia fer Mario Gas
La producció necessita un impor-
tant repartiment, en qualitat i nom-
bre. Mario Gas va creure que havia
arribat el moment de fer el pas. Si al-
gú podia atrevir-s’hi era ell. A la se-
va biografia artística compta amb
tres Sondheim més: l’heterodoxa
Golfus de Roma, la incompresa A
little night music i el memorable
Sweeney Todd. Follies supera totes
les anteriors. Un muntatge que ex-
cepte en la fantasia de Loveland
–una recreació de l’excés barroc
dels Ziegfield Follies– es podria es-

Excepcional
‘Follies’
supera tots
els musicals
de Sondheim
que Gas ha
dirigit abans

El govern espanyol
guanya després de
cinc anys de litigi

La història d’un espoli

1804
Enfonsament de la fragata
‘Mercedes’

L’octubre del 1804 un vaixell
anglès va bombardejar el Merce-
des el dia abans d’arribar a les
costes de Cadis. Havia sortit del
Perú amb un carregament de
monedes d’or i plata.

2012
El tresor del ‘Mercedes’
arriba a Madrid

Finalment, les autoritats espa-
nyoles recuperen la càrrega del
vaixell. Ara la Guàrdia Civil in-
vestiga si Odyssey guarda més
peces arqueològiques del vaixell
a Gibraltar o als Estats Units.

2007
L’empresa Odyssey localitza
l’embarcació i el seu tresor

L’empresa caçatresors va loca-
litzar l’embarcació naufragada
el març del 2007 i al maig ja
n’havia extret el botí i l’havia
traslladat als Estats Units en un
avió que va sortir de Gibraltar.


