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Almeria Teatre
Sant Lluís, 64. 93 351 82 31. www.
almeriateatre.com.

Com dir-ho? De dc. a ds., 20 h. Dg., 
17 h. 20-22 €. Fins al 28 d’abril.

 De Josep Maria Benet i Jornet. Dir: 
Xavier Albertí. Amb Jordi Boixaderas i 
Clàudia Benito.

Plou a bots i barrals, i dues persones, 
un home de maduresa avançada i una 
noia en la primera joventut, s’enfronten 
sense saber ben bé per què. Com dir què 
està passant sota la pluja?

NOU I got Gershwin Ds., 22 h. Dg., 
20 h. 20 €. Fins al 28 d’abril.

 Dir: Victor Alvaro. Amb Bealia 
Guerra, Georgina Llauradó, Laia Piró, 
Xavier Torras i Juan Diego Fidalgo.

George Gershwin sempre va somiar 
en ser un cèlebre compositor: volia fer 
música per als teatres de Broadway, i 
ho va aconseguir. L’espectacle vol retre 
homenatge al Gershwin més escènic.

Antic Teatre
Verdaguer i Callís, 12. 93 315 23 54. 
www.anticteatre.com.

NOU Animal Religion Show Dt. i 
dc., 21 h. 3 €. 16 i 17 d’abril.  
 Idea i interpretació: Quim Girón i 
Niklas Blomberg.

 El públic contempla el 
comportament de l’artista d’una 
manera no massa diferent a la d’una 
visita al zoo. Un escenari ben ordenat 
en el qual es pot contemplar fugaçment 
tot de coses salvatges. 

Biblioteca de Catalunya
Hospital, 56. 93 270 23 00. www.bnc.
cat.

Cyrano de Bergerac De dc. a ds., 
20.30 h. Dg., 18.30 h. 26 €. Fins al 28 
d’abril. 

 D’Edmon Rostand. Dir: Oriol 
Broggi. Amb: Pere Arquillué, Mata 
Betriu, Bernat Quintana, Ramon Vila, 
Jordi Figueras, Isaac Morera, Babou 
Cham, Pau Vinyals i altres.

Aventures, amor, desenganys, 
mentides i gelosia són els ingredients 
d’aquesta història d’amor entre Cyrano 
de Bergerac, un poeta acomplexat pel 
seu enorme nas, i la seva cosina Roxana.

Círcol Maldà
Pi, 5. 93 304 39 99. www.circolmalda.
org.

El mestre i Margarita De dc. a 
dv., 20.30 h. Ds., 17 i 20.30 h. Dg., 19 h. 
19-24 €. Fins al 20 d’abril. 

 De Lluís Massanet (a partir de la 
novel·la de Bulgakov). Dir: Pep Tosar. 
Amb Xavi Frau, Fermí Reixach, David 
Anguera, Evelyn Arévalo i altres.

L’obra mestra de la literatura de 
l’autor rus Mikhail Bulgakov és una 
diatriba contra la fèrria burocràcia 
estalinista. Però el dimoni ara visita la 
Barcelona dels nostres dies.

Club Capitol
La Rambla, 138. 93 412 20 38. www.
grupbalana.com.

 Smiley, una història d’amor 
Dj. i dv., 20.30 h. Ds., 18 i 20.30 h. Dg., 
17.30 h. 20 €. Fins al 28 d’abril.  

 De Guillem Club. Amb Ramon Pujol 
i Albert Triola

Alex i Bruno, els protagonistes, de 
l’obra no poden ser més diferents. 
Conformen una estranya parella i l’únic 

Cartellera

 No s’espantin, que aquesta 
setmana, l’homilia d’aquest 

senador afligit no els parlarà de 
la màfia teatral ni dels màrtirs de 
la causa... Anem al gra amb una 
pregunta: per què hi ha obres 
bones que punxen i n’hi ha 
d’altres de dolentes que van bé?

 Aquesta, ja ho saben, és la 
pregunta del milió i qui 

tingui la fórmula, que no pateixi, 
que se’l rifaran al West End. A 
Barcelona, capitaleta de Reis 
Lears de barri, la solució no és 
tan difícil. I tampoc no hi ha 
tantes obres que ‘triomfin’ al 
cap de l’any.  

 Farem servir tres exemples: 
Roberto Zucco, L’onada i 

Bona gent. El dolent-dolent 
–ehem– me l’estalvio, perquè té 
a veure amb una cosa de la qual 
en parlava abans. Per començar, 
direm que Roberto Zucco no és 
ni bona ni dolenta, però sí que és 
una obra que s’ha de veure. De 
fet, és més bona que dolenta, 
encara que només sigui per la 
construcció del personatge de 
Pablo Derqui, una de les millors 
interpretacions que he vist mai 
en un teatre. I no ha acabat de 
rutllar per culpa nostra, perquè 
no tenim una societat preparada 
per gaudir-la. És així. I no cal 
lamentar-se’n.

 L’onada, en canvi, que va en 
la mateixa línia que Zucco, 

omple cada nit. És més rodona, 
sí, però va millor no per això, sinó 
perquè la fan al Lliure de Gràcia, 
cosa que prova que el continent 
és important, que la gent de 
teatre és fidel a certes marques, 
que el branding, que en diuen en 
màrqueting, és molt important.

 Bona gent és la millor de 
totes. I no ha acabat 

d’arrencar com es mereixeria. 
Segur que pujarà amb el boca-
orella, perquè és esplèndida. 
Diran que no funciona perquè la 
gent no vol que els parlin de la 
crisi, de gent fotuda, i 
s’equivoquen. La gent vol bones 
obres, però sovint passa que 
fallen els periodistes que valoren 
igual un enfilall de cansalada 
esquifida que una bona botifarra 
de Vic. És així. –Andreu Gomila

Brutus
Bons i dolents

Hi ha melòmans que tenen una 
espina clavada: no van arribar 
a veure en directe Michael 
Jackson, un dels més grans 
artistes que ha parit el pop. El 
podran reviure a Michael 
Jackson: the immortal world 
tour, el primer dels dos 
espectacles que el Cirque du 
Soleil ha dedicat al cantant. El 
coreògraf Travis Payne, que va 
“tenir la sort” de treballar amb 
el rei del pop durant vint anys, 
parla d’aquesta aventura 
musical i coreogràfica que 
comença a Neverland. 

La combinació Michael 
Jackson i Cirque du Soleil 
sembla explosiva.  
En Michael sempre va ser molt 
fan de la companyia i va assistir 
a un dels primers xous que van 
fer a Santa Monica; de fet, 
hauria volgut treballar amb ells, 
però mai no va sorgir 
l’oportunitat. El Cirque du Soleil 
–productor d’espectacles com 
The Beatles Love i Viva Elvis– 
semblava la tria correcta per 
perpetuar el llegat del Michael, 
per celebrar la seva genialitat 
com a intèrpret i artista 
innovador.    
Com descriuries l’espectacle? 
Proposem una lectura renovada 
i fresca de la seva obra, dels 
inicis amb els Jackson Five 
passant pels hits i videoclips 
memorables, com Smooth 
criminal, Billy Jean i Dangerous, 
els seus passos de ball, el 
vestuari que el va caracteritzar... 

Ho portem a l’escenari amb una 
setantena d’artistes, entre 
acròbates, ballarins i música en 
directe.  
Fins i tot heu fet ballar els 
guants brillants del Jacko.     
És un espectacle farcit de 
fantasia, amb màgia, gags 
divertits i moments 
espectaculars, però sobretot 
amb moltes referències a 
l’entorn que en Michael havia 
creat a Neverland, ara 
teatralitzat. El cantant hi és 
present a través de projeccions, 
però també de diàlegs i dels 
enregistraments de les seves 
cançons.   
Heu utilitzat circ i música a 
parts iguals? 
El fet de presentar-ho en un 
estadi –i pels watts de potència 
i la pirotècnia– recorda un 
concert, però té molt 
d’espectacle de Broadway. El 
públic s’endurà el millor dels 
dos mons; i els més fans s’ho 
passaran bé, tot i que hi 
trobaran a faltar en Michael. 
És la primera vegada que 
coreografies Michael Jackson?   
No havia treballat inspirant-me 
en ell sense tenir-lo a l’escenari, 
i això ha estat difícil. Però m’ha 
agradat donar a conèixer als 
ballarins més joves els 
processos que seguia a l’hora 
de crear. Era capaç de cantar i 
ballar alhora de forma exquisida 
i era molt especial, perquè 
donava fisicalitat a la música, la 
interpretava a través del cos. –E. 
Sendra
  
CIRQUE DU SOLEIL: MICHAEL 
JACKSON. THE IMMORTAL TOUR 
Palau Sant Jordi 
Del 17 al 21 d’abril

 La rèplica 
Travis Payne 

En Jacko no és a l’escenari, però s’hi sent el seu esperit. 


