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grats com Jordi Casanovas (que ani-
marà el debat sobre la independèn-
cia amb Pàtria), Pau Miró, l’artista 
circense Blai Mateu, Carles Santos, 
Pep Tosar, Isaki Lacuesta i Àlex Ri-
gola. Sergi Belbel estrenarà La bête, 
i també estaran presents Marcel·lí 
Antúnez, Jordi Oriol, Ernesto Co-
llado, Albert Prat i Thaïs Botinas, 
entre altres. 
 Se celebrarà la segona edició del 
Torneig de Dramatúrgia Catalana 
amb els duels Carles Alberola-
Ferran Joanmiquel; Carles Batlle-
Marc Angelet; Marta Buchaca-Joan 
Yago i David Plana-Blanca Barda-
gil. De fora arribaran les noves cre-
acions d’Angélica Liddell i La Za-
randa, i Alfredo Sanzol tornarà a 
dirigir T de Teatre a Aventura! 

DANSA I MÚSICA

13 coreografies 
i 9 concerts
Als coreògrafs ja citats s’hi suma-
ran les estrenes de Sol Picó, Cobos-
mika, Laly Ayduadé, Pere Faura, 
Mal Pelo i Albert Quesada en l’edi-
ció amb més espectacles de dansa: 
13 en total. En l’apartat musical, 
actuaran, entre d’altres, Ismael 
Serrano, Marlango, Fanfarlo, The 
Divine Comedy, Sílvia Pérez Cruz, 
Antònia Font, Sisa, Albert Pla i 
Carles Santos. 
 Per una altra part, en un intent 
d’acostar el festival a un públic 
més ampli i assegurar-se una gran 
assistència a les platees, la progra-
mació inclourà alguns dels recents 
èxits de la cartellera barcelonina. 
Entre ells, els musicals Forever yo-
ung, de Tricicle, i La casa sota la sorra, 
d’Egos Teatre, i els muntatges In-
cendis, Dubte, Celobert i L’habitació bla-
va, a més de l’últim espectacle de 
Mag Lari, Splenda. H

Àlex Rigola obrirà 
la seu d’El Canal 
amb ‘Macbeth’

33 Coincidint amb l’obertura de 
Temporada Alta (que ha comptat 
amb un pressupost de 2 milions 
d’euros), el 4 d’octubre s’inaugu-
rarà la nova seu d’El Canal-Cen-
tre d’Arts Escèniques de Salt/
Girona (que ha coproduït o col-
laborat en 23 espectacles del fes-
tival), a l’antiga fàbrica de la Coma 
Cros, a Salt. Serà  un nou centre 
de creació i només durant el fes-
tival s’exhibiran espectacles. Àlex 
Rigola apujarà el teló amb una 
versió de Macbeth. El Canal im-
pulsarà la coproducció de projec-
tes entre artistes catalans i es-
trangers.

33 El suport a la internacionalitza-
ció de l’escena catalana es cons-
tatarà amb una setmana de pro-
gramadors i una jornada profes-
sional internacional.

LA INAUGURACIÓ ‘Stomp’, energia sense fre
3El xou arriba al Victòria després de participar en la clausura dels Jocs

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

L
uke Cresswell explica  que 
ell somiava, al seu Brighton 
natal amb el seu soci Steve 
McNicholas, fer Stomp un 

any i poder-lo portar de gira a 
«Barcelona, París o Nova York». 
Doncs bé, el somni d’aquest percus-
sionista anglès ja ha complert dues 
dècades i sembla lluny d’acabar-se. 
Unes setmanes després de partici-
par en la clausura dels Jocs de Lon-
dres, aquest muntatge de dansa ur-
bana, percussió i humor visual que 
ja han vist més de 15 milions d’es-
pectadors torna a la capital catalana 
tres anys després de l’última visita.
 El fenomen Stomp s’explica, per 
exemple, per la seva presència conti-
nuada durant 10 anys al West End de 
Londres o per les quatre companyies 
que l’interpreten per tot el món. O 
per l’expectació, amb sorpresos tu-
ristes amb càmera digital, que va 
provocar una breu exhibició ahir a 
la Rambla, hores abans de la prime-
ra sessió al Teatre Victòria. Ritmes 
contagiosos executats amb objectes 
quotidians retronaran al seu escena-
ri fins al dia 16.

EN 48 PAÏSOS / Cresswell va recordar 
ahir al migdia que Stomp ha tingut 
sempre una gran acollida, «per 
l’energia que transmet». I així va des-
tacar que al Brasil i Mèxic hi ha un 
públic «de bogeria», mentre que al 
Japó els espectadors aplaudeixen 
d’una manera «més pausada, i al-

guns fins i tot ploren». Stomp ha arri-
bat a 48 països en aquests 20 anys i, 
entre les cites pendents, va detallar 
la d’estrenar un espectacle complet 
a l’Índia. El creador del muntatge ho 
va explicar per les diferències socials 
del país asiàtic. «És difícil dur-lo allà 
perquè hi ha poca gent amb molts 
diners i molta gent amb pocs».
 Els 12 intèrprets del Victòria, vuit 
en escena i quatre covers, procedei-

xen d’Anglaterra, els EUA, Nova 
Zelanda, Alemanya, Austràlia i 
Itàlia. La rotació en les quatre com-
panyies és freqüent, però hi ha al-
gun intèrpret que fa 15 anys que es-
tà en el grup. Cresswell va estimar en 
sis mesos el temps que cal perquè un 
nou actor consolidi un rol del xou i 
dos anys «per fer-ho realment bé».
 Ell mateix va deixar d’actuar fa 
temps, però sí que va estar en el tan-

cament dels Jocs. «Stomp és com una 
droga», sentenciava al seu costat la 
ballarina alemanya Sarah Lasaki, 
que va debutar en el grup el 2008. 
Gent com ella, va apuntar Cresswell, 
mantenen viu un 
xou sense data de 
caducitat. H

RETORN A bcN DE l’AclAmAT ESPEcTAclE DE PERcUSSIÓ URbANA

Vegeu el vídeo de l’exhibi-
ció de ‘Stomp’ amb el mò-
bil o a e-periodico.cat

33 Els intèrprets de ‘Stomp’, ahir al Palau de la Virreina de la Rambla, durant una breu exhibició.

FERRAN NADEU

L’Arteria presenta una 
icona del transformisme
3l’italià Ennio marchetto ha triomfat en més de 70 països

SARA RODRÍGUEZ
BARCELONA

El transformista italià Ennio 
Marchetto ofereix per primera vega-
da a Barcelona el seu espectacle de 
transformisme després d’actuar i 
triomfar en més de 70 països. El Tea-
tre Arteria Paral·lel acull des d’avui 
fins al 23 de setembre que ve el xou 
de l’artista venecià en què interpre-
tarà 55 personatges diferents. Entre 
ells, destaca la imitació còmica 
d’Alaska, Lola Flores, Monna Lisa, 
Marilyn Monroe, Justin Bieber, El-
vis, Amy Winehouse, Lady Gaga i 
Freddie Mercury.

 Marchetto pretén oferir amb 
aquest espectacle «noves cançons, 
nous personatges i molta transfor-
mació». I és que, durant la funció, 
d’una hora i mitja, es transforma en 
diversos famosos a la vegada gràcies 
a uns vestits elaborats, la gran majo-
ria, amb materials com ara paper i 
cartró.

MÉS PERSONATGES ESPANYOLS / Una de 
les novetats que Marchetto oferirà a 
l’Arteria és la imitació de més perso-
natges espanyols, amb motiu de la 
seva presentació barcelonina. «En 
l’espectacle incloc la paròdia d’una 

de les obres de Picasso, d’Alaska i de 
Lola Flores, una de les meves favori-
tes», va dir ahir l’artista.
 El còmic italià va manifestar així 
mateix la seva idea d’ampliar l’es-
pectre d’espectadors. «A l’incloure 
noves celebritats en la funció com 
Lady Gaga o Justin Bieber, l’especta-
cle està dedicat a tots els públics, des 
dels més joves fins als més adults» i 
va prosseguir afirmant que serà «un 
muntatge molt visual, amb molt de 
ritme, en què cada personatge és 
una nova història». Marchetto va in-
sistir que la diversió està assegura-
da. «És impossible avorrir-se; crec 
que és un xou únic i sempre hi ha 
música per animar cada una de les 
paròdies». 
 Canvis ràpids de vestuari, extra-
vagants vestits i còmiques interpre-
tacions d’icones populars avalen 
aquest gran especi-
alista del transfor-
misme. H

ESPEcTAclE còmIc I VISUAl Al PARAl·lEl 

33 Marchetto debuta a BCN.

Vegeu el vídeo d’Ennio 
Marchetto amb el mòbil  
o a e-periodico.cat


