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El projecte, més o menys, ja va néi-
xer fa vuit llargs anys. El guitarris-
ta i compositor Pep Sala (la mei-
tat de Sau) i la coreògrafa Mayte 
Marcos van acariciar la idea quan 
van coincidir al musical El retaule 
del flautista de TV-3. «Ho vam con-
cebre com una pel·lícula musical, 
després com una sèrie. Però res, 
no va arribar a fer-se», va relatar 
ahir el director artístic Ricard Re-
guant de, l’ara sí, Boig per tu, el musi-
cal. Una obra que, cal aclarir, no gi-
rarà al voltant de la història de la 
banda i que s’estrenarà al lloc on 
va néixer, a Vic, el 12 d’octubre al 
teatre Atlàntida. Un parell de me-
sos després farà temporada a la sa-
la Barts de Barcelona, a partir del 2 
de desembre.
 Sala va reprendre la il·lusió quan 
va tornar a sorgir el tema mentre 
treballava amb el productor de ci-
ne Diego Rodriguez (Silencio Roda-

mos) en la seva nova pel·lícula Panzer 
Chocolate (ell en firma la banda sono-
ra). I de seguida va tornar a pensar en 
Cruz i en Ricard Reguant, amb qui el 
malaguanyat cantant de Sau, Carles 
Sabater, havia fet el musical Tots dos. 
Encara que en realitat el vincle Sau-
Reguant es remunta a més lluny.

12 actors i cinc músics

Reguant va dirigir el videoclip de 
Sau És inútil continuar, «que es va ro-
dar a Londres, Nova York i el Carib, 
però que és recordat, sobretot, pels 
culs de les mulates que hi surten», va 
dir fent broma el dramaturg. Va ser 
llavors, bé, durant l’estada a Londres 
no al Carib, quan Reguant va intro-
duir Sala en els musicals. No n’havia 
vist mai cap. I el primer que va dei-
xar anar: «Això és impossible que es 
faci a Catalunya».
 El muntatge comptarà amb mú-
sica en directe i amb 12 actors (avui 
comença el càsting) que abordaran 

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Sau a ritme de musical
L’obra ‘Boig per tu’, amb direcció musical de Pep Sala i artística  
de Ricard Reguant, s’estrenarà a Vic el pròxim 12 d’octubre

fins a 25 cançons de Sau, adaptades 
i actualitzades per a l’ocasió. «Totes 
sonaran diferents. I, Foc al cos, per 
exemple, la cantaran noies», va avan-
çar Reguant. 
 Les peces les ha triat l’encarregat 
d’escriure el guió, Joan Gallart. I cap 
està posada amb calçador. «L’obra 
narrarà la història d’un grup de joves 
amb inquietuds i ganes de passar-
s’ho bé», va explicar Gallart. «En-
cara que no coneguis els temes de 
Sau, et poden interessar pel que ex-
pliquen. I a l’argument hi ha les cons-
tants del repertori del grup: l’amis-
tat, l’amor i la lluna com una cosa in-
abastable. Perquè Boig per tu és un 
himne a la lluna. I als bars», va recor-
dar Reguant.
 Per a Pep Sala, «és un orgull que 
unes cançons que es van fer fa 25 
anys tinguin vigència. Amb el Carles 
no vam pensar mai que formarien 
part d’un musical, però tots els clàs-
sics han acabat en un teatre», va as-
segurar, satisfet. H

33 Ricard Reguant (esquerra) i Pep Sala, ahir, durant la presentació en la sala Barts.
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EL MUNTATGE RECALARÀ A LA SALA BARTS AL DESEMBRE
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La tercera novel·la 
de Bridget Jones 
surt a l’octubre
L’escriptora britànica Helen Fiel-
ding recuperarà al seu personat-
ge l’octubre que ve amb la publica-
ció de Mad about the boy (Boja pel noi), 
va informar ahir l’editorial Jonat-
han Cape. La novel·la transcorrerà 
en l’actualitat, de manera que Brid-
get serà una soltera a la quarantena 
però amb els contratemps de sem-
pre, segons ha revelat la casa edito-
ra. És el primer llibre de la sèrie des 
del 1999, quan va ser publicat el se-
gon, Al borde de la razón, posterior a 
l’èxit d’ El diari de Bridget Jones (1996). 
Tots dos van ser portats al cine.

DIRECTOR ALEMANY

David Afkham,  
a l’Orquestra 
Nacional
El jove músic alemany David Afk-
ham, de 30 anys, és el nou direc-
tor de l’Orquestra i Cor Nacional 
d’Espanya (OCNE), plaça que ha 
estat vacant dos anys després de 
la marxa de Josep Pons a l’orques-
tra del Liceu. Afkham ocuparà el 
càrrec, com a responsable prin-
cipal, durant tres temporades a 
partir de la 2014-2015 amb el rep-
te de modernitzar i flexibilitzar 
les seves metes. El director, que ja 
ha dirigit 10 vegades l’OCNE, vol 
abordar tots els estils en un «es-
tàndard d’altíssim nivell».

ARQUITECTE ESPANYOL

Oslo aprova el 
projecte del 
museu Munch
El consell municipal d’Oslo va 
anunciar ahir l’aprovació del pro-
jecte dissenyat per l’estudi espa-
nyol Herreros Arquitectos per a 
un nou museu Munch, després 
d’uns quants anys de disputes en-
tre diversos partits a nivell local. 
Herrero Arquitectos va guanyar 
el 2009 un concurs internacional 
convocat per la capital noruega 
amb una proposta batejada com 
a Lambda, que optava per situar 
el museu al barri de Bjørvika, a 
tocar del port, en una àrea en ex-
pansió i a prop de la nova Òpera.


