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CULTURA I SOCIETAT 

Bitò Produccions, empresa or-
ganitzadora del Festival Tempo-
rada Alta de Girona i Salt, assumirà
l'adaptació del musical britànic
Goodbye Barcelona, ambientat en
la Guerra Civil espanyola i inspirat
en la vida d'un brigadista interna-
cional, segons ha informat l'autor
de la música, Kart Lewkowicz.

Goodbye Barcelona es va es-
trenar en anglès el passat 24 de no-
vembre a l’Arcola Theatre de Lon-
dres i Bitò Produccions està tre-
ballant en la traducció del llibret i
de la lletra de les cançons amb la
intenció d'estrenar a Espanya du-
rant la temporada que ve. 

L'obra narra la història d'un
jove britànic de 18 anys que s'en-
rola a les Brigades Internacionals
i viatja a Espanya, on s'enamora
d'una jove anomenada Pilar. In-
capaç de suportar l'absència del
seu fill, la mare de Sam també viat-
ja a Espanya, on treballa d'infer-
mera i s'enamora d'un veterà an-
arquista.

Entre els personatges secun-
daris que apareixen a l'obra cal
destacar la presència de La Pasio-
naria, mentre que entre els pas-
satges històrics narrats hi ha la Ba-
talla de l'Ebre, l'entrenament de
brigadistes a Albacete i la presa de
Barcelona. «L'obra ha tingut molt
bona recepció entre el públic es-
panyol que l'ha vist a Londres,
pel que estem molt contents de po-
der dur-la a Espanya», ha dit Lew-
kowicz.

La Guerra Civil és un tema per-
fecte per a un musical perquè les
històries humanes que amaga són
emotives i inspiradores i «l'idea-
lisme que movia als que van llui-

tar a favor de la llibertat pot ser
molt útil ara», segons l'autor del
musical. L'actitud «generosa i va-
lerosa» dels membres de les Bri-
gades Internacionals, que van ve-
nir des de Gran Bretanya, França
i altres països europeus per ajudar
a la República, pot ser «molt ins-
piradora» en els temps actuals
«on l'idealisme està desacredi-
tat», segons el compositor.

Segons la seva opinió és «sor-
prenent» que els autors espanyols
hagin estat tan prolífics a l'abordar
la Guerra Civil «en pel·lícules, lli-
bres i pintures» i, no obstant això,

sigui tan difícil trobar un musical
sobre el tema. «Els musicals no te-
nen per què ser un simple diver-
timent que aborda un tema trivial.
Hi ha musicals molt diversos i al-
guns toquen temes molt espino-
sos», ha subratllat Lewkowicz, que
ha estrenat dos musicals al West
End londinencs, una de les me-
ques d'aquest gènere teatral.

L'auge que està vivint el teatre
musical a Espanya té un caràcter
més lúdic i els muntatges de més
èxit són els que aposten per les es-
cenografies i els dissenys de vestits
espectaculars.
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Bitò adapta «Goodbye
Barcelona», el musical
britànic sobre la Guerra Civil
L’empresa de Temporada Alta aposta per una obra inspirada en la

vida d’un brigadista internacional amb música de Kart Lewkowicz


Goodbye Barcelona és un altre ti-
pus de musical, amb una escenogra-
fia molt acurada però austera que
aborda un tema espinós com és la
Guerra Civil espanyola i el trist paper
que hi va jugar Gran Bretanya, que
va permetre que els seus ciutadans
acudissin com a voluntaris però, en
canvi, no va donar suport econòmi-
cament a la República. Això no obs-
tant, Goodbye Barcelona no és una
obra saberuda per a erudits, sinó
«una història emotiva amb mo-
ments tristos i altres de molt diver-
tits», segons Lewkowicz. Per a l'ela-
boració del llibret i de la música,
Lewkowicz i Judith Johnson van en-
trevistar diversos brigadistes i es
van inspirar en la vida de Sam Les-
ser, que va morir l'any passat. EFE BAR-

CELONA



UN TEMA POLÈMIC 

Anglaterra no va
donar ajut econòmic
a la República

Una escena de l’espectacle tal com s’ha representat a Londres. 
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Prenent la temperatura. 
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L'escriptora britànica J.K. Row-
ling presentarà la seva esperada
primera novel·la per a adults, The
Casual Vacancy, el 27 de setembre
amb un exclusiu acte a Londres en
el qual llegirà fragments de l'obra,
van informar els organitzadors.
Rowling, que divendres passat va
fer una breu aparició en la ceri-
mònia inaugural dels Jocs Olím-
pics, signarà còpies del seu treball
en l'esdeveniment organitzat al
centre cultural Southbank de la ca-
pital britànica, l'entrada costarà 15
lliures (19 euros).

En un comunicat, Southbank
Centre ha indicat que durant l'ac-
te, l'únic previst a Londres per
presentar el llibre, la creadora de
la saga juvenil de Harry Potter, de
la qual ha venut 400 milions d'e-
xemplars a tot el món, serà entre-
vistada pel periodista de la BBC
Mark Lawson i també respondrà a
preguntes del públic. Coneguda
per la seva timidesa i caràcter re-
servat, Rowling no té previst de
moment concedir entrevistes a la
premsa, s'adverteix a la nota.

El passat 3 de juliol, l'editorial
Little Brown ja va revelar la porta-
da de la nova novel·la de l'escrip-
tora escocesa, que consisteix en
una ics com la que marca el vot en
unes eleccions sobre un fons ver-
mell amb contorn groc. The Casual
Vacancy (alguna cosa així com La
vacant ocasional), que sortirà a la
venda en anglès a tot el món el ma-
teix 27 de setembre, i l'any que ve
en espanyol editada per Sala-
mandra, narra amb humor negre

les desavinences que causen unes
eleccions en un idíl·lic i fictici po-
ble d'Anglaterra. Al costat de la co-
berta del llibre, l'editorial també va
donar a conèixer els preus de ven-
da: 20 lliures (25 euros, 31,1 dòlars)
l'edició de tapa dura; 11,99 lliures
(15 euros, 18,69 dòlars) l'edició
electrònica; 20 lliures la descàrre-
ga de l’audiollibre per internet i 30
lliures (37,5 euros, $ 46,77) l’au-
diollibre en CD. L’obra comença
amb la mort inesperada, als 40
anys, del personatge Barry Fa-
irweather, que deixa una vacant.
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Rowling presentarà
la seva esperada
novel·la per a adults
el setembre a Londres 
Coneguda per la seva timidesa, l’autora de

«Harry Potter» no té previst oferir entrevistes


L'escriptor Gore Vidal va morir
ahir als 86 anys a casa seva, a Los
Angeles, a causa de la complicació
d'una pneumònia. És autor de
nombroses obres de ficció com
The city and the pillar (1947) o A
Search for the King (1949), però se-
gurament és més conegut pels
seus assajos i sobretot novel·les his-
tòriques, com United States (1952-
1992), que li va valer el National
Book Award el 1993. Relacionat des
de ben petit amb la política per
connexions familiars, la seva opi-
nió tenia pes en la societat i va ser
candidat del Partit Demòcrata
dels Estats Units al Congrés dels
Estats Units en 1960 per Nova
York. 

Serà recordat per les seves opi-
nions mordaces sobre política,
sexe i la cultura estatunidenca.
Nascut el 3 d'octubre del 1925 a
West Point, Nueva York, Gore Vi-
dal va accedir de ben jove al món
polític perquè el seu avi, Thomas
P. Gore, era senador demòcrata.
Cosí de Jimmy Carter i d'Al Gore,
també va ser candidat demòcrata
per Nova York. Es considerava ell
mateix un reformista radical amb
intenció de tornar el republica-
nismes pur dels inicis dels Estats
Units. Era també un analista polí-
tic i, de fet, els seus llibres de més
èxit són les novel·les històriques so-
bre el seu país, com Burr (1973),
Lincoln (1984) o  Empire (1987),
entre altres. 
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Mor l’escriptor Gore Vidal
als 86 anys a Los Angeles

J.K. Rowling.
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L’obra es va estrenar el 24 de
novembre a l’Arcola Theatre
de Londres i a Espanya es
veurà la temporada vinent

L’autor de la música afirma
que els musicals no tenen per
què ser un «divertiment»
que aborda un tema «trivial»


