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Escenes
‘LA PEPA’

TEATRE TÍVOLI (BCN)
EL NOM POPULAR DE LA CONSTITUCIÓ
ESPANYOLA DEL 1812 BATEJA EL NOU ESPECTACLE
DE LA BALLARINA FLAMENCA SARA BARAS.
Fins al 30 de març

‘IN LIVE IN PERSON’

BARTS (BCN)
AMB AQUEST NOM TAN EXPLÍCIT, SANTIAGO SEGURA
PEREGRINA D’ESCENARI EN ESCENARI FENT PUNTA
A LA SEVA FAMOSA LOQUACITAT.
11 de març, funció única

‘ENRIQUE VIII’
BARTS
En temps d’austeritat escènica, sorprèn
topar-se amb espectacles de 14 actors. És el
cas d’aquest muntatge de l’obra de
Shakespeare, realitzat per la companyia
Rakatá, l’únic espectacle espanyol convidat
a l’Olimpíada Cultural de Londres 2012.
Avinguda del Paral·lel, 62 (Barcelona)
Del 13 al 24 de març

‘SMILEY’
CLUB CAPITOL-SALA 2
Tercera oportunitat per veure un dels grans
fenòmens de la temporada. Després de
passar per la Sala Flyhard i pel Lliure, l’obra
de Guillem Clua aterra al centre de la ciutat.
Rambles, 138 (Barcelona)
Del 14 de març al 28 d’abril

‘VESPRES DE LA BEATA VERGE’
SALA LA PLANETA
Carta de presentació d’un dels dramaturgs
italians més actius i també més descone-
guts fora del seu país, Antonio Tarantino, la
peça enfronta un pare al suïcidi del seu fill.
Passeig Canalejas, 3 (Girona)
8 i 9 de març

ALTRES
ESCENES

ELS MIL BRAÇOS DE
MARC ROSICH

La versatilitat és clau en la trajectòria de
Marc Rosich, des de la seva formació (perio-
disme, traducció i interpretació, l’Obrador
de la Beckett...) als fruits de la seva feina:
d’actor acompanyant de Manolo Escobar en
un espectacle ideat a mitges amb Xavier
Albertí al llibret d’una òpera contemporà-
nia. Entremig, una quantitat de projectes
que sembla que Rosich tingui mil braços.

La directora escènica Alicia Gorina sent una
atracció complexa cap a Finlàndia. El caràc-
ter introvertit de la seva gent, l’exquisida
consciència cívica contraposada amb uns
altíssims índexs de consum d’alcohol, la cru-
esa del seu clima…Tot això es troba reflectit
en aquesta obra del finès Kristian Smeds.

‘IMATGES GELADES’
TEATRE LLIURE
Plaça Margarida Xirgu, 1 (Barcelona)
Del 14 al 24 de març

ESPECTACLE
RECOMANAT

POTI-POTI

DE TALENTS
Beth,Marc Rosich,
GuilleMilkyway i
Lyona estrenen un
espectacle futurista
i familiar al TNC

BELÉN GINART

S
egur que el recordeu.
Un anunci de deter-
gentsambvocació tren-
cadora però deutor, al
cap i a la fi, de la feixu-
ga tradició dels clàssics

del gènere.Una taca impossible
de treure. I una dona vinguda
del futur per posar-hi remei
amb l’excel·lència dels sabons.
Aquesta imatge tan kitsch ha
servit per posar en marxa un
musical familiar titulatLadona
vingudadel futur, unespectacle
estripat però que cal prendre’s
seriosament: és fruit d’un poti-
poti de talents que, d’entrada,
ningú imaginaria junts.

EL DRAMATURG

MarcRosichéselprimerimpul-
sorde la idea.Oundelsprimers.
Ja fa anys, amb la seva compa-
nyia d’espectacles familiars Te-
atre Obligatori, alleugerien els
viatges per carretera entre bolo
i bolo fabulant projectes com el
de convertir en musical aquell
anunci que, pres seriosament,
pot provar un atac de nervis en
elsesperitsméssensibles.Final-
mentharesultatqueelquesem-
blavaimpossibles’haacabatma-
terialitzant. Rosich, que a més
d’autor és director de l’obra, ha
estat l’aglutinador de tots els
professionals implicats. “Ha
sortit una obramolt pop, que és
com m’agraden. Un espectacle

d’irònic traç gruixut, molt vita-
lista però també amb alguna
pinzelladamésfoscaidereflexió
sobre el consumisme en què vi-
vim immersos. I amb diferents
nivells de lectura, perquè en
gaudeixitotalafamília”,descriu.

EL COMPOSITOR

Guille Milkyway, músic i pro-
ductor, és el nom de guerra de

MarcPujol,MíriamPuntí,Gre-
tel Stuyck, Jordi Brunet i Jor-
di Andújar.

ANIMACIONS I VIDEOART

Un altre nom propi al darrere
d’aquestespectacleéseldeMarta
Puig (Lyona). Realitzadora de vi-
deoclips de grups com Love of
Lesbian, Amaral i TheNewRae-
mon, signa les projeccions i les
imatgesdel’obra,comelsdiversos
anuncis publicitaris que mira la
família protagonista. Una petita
joiaque,peranarfentboca,podeu
començaraveurea lapàginaweb
del TNC (www.tnc.cat). Sebastià
Brosa, responsable de l’esceno-
grafia, ha rematat l’ambientació
estètica delmuntatge, que trans-
correalasalad’estard’aquestafa-
mília passadade voltes.

Al capdavant del vestuari de
l’espectacle hi ha Mercè Palo-
ma,una institucióen l’ofici, que
s’haencarregatd’imaginar la in-
dumentària impossibleque llu-
eix laprotagonista i larestade la
família.Pera lescoreografies, fi-
nalment, s’ha acudit a Josep
Maria Segura, d’Egos Teatre,
que ha posat tothom a ballar i
espera que també el públic en
tingui ganes quan vegi el ritme
de La dona vinguda del futur.

DAVID RUANO / TNC

‘LA DONA VINGUDA DEL FUTUR’

TNC (SALA GRAN)
Plaça de les Arts, 1 (Barcelona)
Del 8 de març al 7 d’abril

Guillem Vilella, tot i que per a
molts la seva veritable cara pú-
blica és la de líder del grup La
CasaAzul.Guanyadord’unGo-
ya a lamillor cançó original pel
tema central de la pel·lícula Jo,
també, Milkyway ha compost
unamúsica lluminosa, vitalista
i alegreques’enganxaambfaci-
litat. És també coautor (junta-
ment ambRosich)de les lletres
de les cançons, amb una barre-
ja d’ingredients èpics, irònics,
alegres, pessimistes, futuristes,
vintage…

LA PROTAGONISTA

Beth Rodergas ha pujat al car-
ro d’aquest muntatge sense
pensar-s’ho dues vegades per-
què tenia moltes ganes de tor-
nara treballarambRosich, amb
qui va coincidir al Tirant lo
blanc dirigit per Calixto Bieito.
Però la cantant i actriu, que es
va fer famosaarrand’Operación
Triunfo, reconeix també que es
va quedar amb la boca oberta
quanva saberelsdetalls de l’es-
pectacle. Ara n’està fascinada.
Del resultat i de la passió i en-
trega de tot l’equip, que ha tre-
ballat “amb el màxim rigor”,
sense abaixar la guàrdia i la
pressiópel fetdetractar-sed’un
espectacleapteperanensapar-
tir de sis anys. “En realitat, són
molt exigents i molt sincers
amb el que els agrada i el que
no”, recorda.

Ella és al capdavant d’un re-
partiment en què també hi ha


