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El taller de musical de 
l’Àgora estrena «9 to 
5», de Dolly Parton
Hi ha nou funcions fins el 2 de juny

CARLES CASCÓN

Estrenada en castellà amb 
el títol Cómo eliminar a tu jefe, 
la memorable pel·lícula 9 to 
5 presentava tres secretàries 
(Jane Fonda, Lily Tomlin i Dolly 
Parton) que aconseguien rebel- 
lar-se contra el seu cap incordi- 
ant i sexista i fer-se amb les 
regnes de l’oficina.

Estrenat com a musical a 
Broadway el 2009 produït per 
Robert Greenblatt, 9 to 5 és 
una deliciosa comèdia amb 
••cançons precioses, un ritme 
molt ràpid, un divertimento 
amb molt bon rotllo, per pas- 
sar-s'ho bé-,

Ho destacava ahir Ferran 
Guiu. que co-dirigeix amb Isa

Mateu la versió que estrenen 
avui a l'Espai Àgora del centre 
cívic de Sant Oleguer, fruit del 
taller de teatre musical que 
per tercer any han preparat els 
darrers nou mesos.

La traducció i l'adaptació 
la signa el mateix Guiu, que 
recorda que les enganxoses 
cançons van ser composades 
expressament per Dolly Parton 
per encàrrec del musical.

Aprofitant la gira que feia la 
producció aquest any per Gran 
Bretanya, tot l'equip de l'Àgora 
la va anar a veure a Londres. 
Guiu, però, ja l ’havia descobert 
a Broadway poc després de 
l'estrena.

«Són tres secretàries que, 
sense planejar-ho, es rebel-

□  muntatge està dirigit per Ferran Guiu i Isa Mateu, amb traducció i adaptació del primer

Ien contra el seu cap dèspota, 
sexista i gran ‘cabrón’ , l ’aca
ben segrestat i comencen a 
portar elles l’oficina i fan que 
funcioni. Té un punt feminista 
en un moment en què la dona

era molt poc valorada a la 
feina-, resumeix Guiu.

L’estrena és a les 21.30h 
i es repetirà -am b coreogra
fia d'Esther Lucas, direcció 
musical d'Alexandra Morales

i adjunt de direcció Montse 
Fité-, el 24 i 25 a les 21.30h, 
el 26 a les 20.30h, el 30 i 31 
a les 21.30, l’ l  de juny a les 
18h i 22h i el 2 de juny a les 
20.30h (telf. 937120192) *

Cineclub estrena «Holy 
Motors», de Leos Carax

REDACCIÓ

Una escena d’aquest film polièdric i sorprenent

El director de Los amantes 
del Pont-Neuf (Les amants du 
Pont-Neuf, 1991) sorprenia 
l'any passat amb la inclassifi
cable Holy Motors, pel·lícula no 
gaire accessible al públic con
vencional però que ha desper
tat passions entre els amants 
d'allò ‘diferent’ .

Leos Carax, estimat i odiat al 
mateix temps, torna al llargme- 
tratge tretze anys després per 
fer un film amb moltes capes, 
lectures i interpretacions, amb 
una profundiat I ironia que

interpel·la directament a l'es
pectador.

Aquest dijous arriba a les 
•Estrenes» del Cineclub, que el 
projecta a l'Imperial en versió 
original a les 20 i les 22.30h. 
De l’alba al vespre, unes hores 
en l'existència del senyor 
Oscar, un ésser que viatja de 
vida en vida. Passa de directiu 
a assassí, captaire, criatura 
monstruosa, pare de família... 
El senyor Òscar sembla inter
pretar diversos papers, ficant- 
se de ple en cadascun d'ells, 
vivint-los tots. Però, on estan 
les càmeres? No existeixen.

Està sol, únicament l'acom
panya Céline, una dama alta i 
rossa, al volant de la immensa 
màquina que el transporta pel 
centre i pels voltants de París, 
una vistosa limusina blanca 
que és molt més que un auto
mòbil luxós. Es mou per tot 
arreu, pel terra i pel subsòl, 
com un conscienciós assassí 
a sou que va d’encàrrec en 
encàrrec. Però, qui és real
ment el senyor Òscar? On és 
la seva veritable llar, la seva 
família, el seu repòs?

Segons assenyala l ’entitat, 
l ’espectador és conduït «a un 
abisme espectral del que tor
narà diferent, canviat i, sobre
tot, hipnotitzat pel poder de 
les seves imatges i de tota la 
seva enginyeria, per construir 
un relat polièdric, sublim» ■

La Coral Belles Arts de Sabadell 
canta «Entre cançó i cançó»

La banda recupera el bop i el hard-bop dels anys 50 i 60

El Barcelona Jazz Quintet, 
divendres al Jam Session

La coral compleix dijous amb la cita anual a l’Acadèmia

C. C.

La Coral Belles de Sabadell, 
nascuda el 1971 a l ’Acadèmia 
que li dóna el nom, presenta 
aquest dijous a la seva cita 
anual a aquest mateix auditori 
(Pg. Manresa, 22) el programa 
«Entre cançó i cançó-, que va 
«del gran repertori coral a la 
cançó tradicional».

Sota la batuta de Jordi Lluch 
i Arenas i amb la guitarra de 
Carles Fernández, els cantaires 
interpretaran a partir de les 7 
de la tarda peces de Mendels- 
sohn, Rakhmàninov, Vytautas 
Miskinis o Eric Whitacre junt 
amb una tradicional sueca i, a 
la segon part, un grapat de tra
dicionals catalanes arranjades

en la seva majoria per Manuel 
Oltra i Josep M. Pladevall. 
També inclouran la peça Shall

I compare thee.., de N i I s 
Lindberg amb text de William 
Shakespeare ■

C. C.

Amb un repertori de bop al 
hard-bop que recupera com
positors de jazz dels anys 50 
i 60 que no van tenir el meres
cut reconeixement, el veterà 
Barcelona Jazz Quintet arriba 
aquest divendres a l’escenari

del Jam Session (Raval de 
Dins. 12; 23h) per un concert 
de gran atractiu on es sen
tiran músics tan sòlids com 
Roc Albero (trompeta), Fred 
Carlquist (saxo), Martí Ventura 
(piano). Curro Gàlvez (baix) i 
Enrique Heredia, el fundador 
del grup, a la bateria ■


