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TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

EL CORDE POE BATEGA FORT
Quingustpassarpor,quante lapro-
vocaunmestredelgènerecomara
EdgardAllanPoe!Aquestéseldarrer
capdesetmanaqueteniuperpoder
recuperarElcordelator,espectacle
deRogerBatalla iHugoGuzmánque,
desprésd’haverprovocatcalfredsa
laSalaAtrium,abansdel’estiu,està
fentunabreutemporadaalVersus
Teatre.Elprotagonistad’aquesta
història,queal teatres’acompa-
nyad’unacantant iunviolinista,
comparteixhabitatgeambunbon
homevell;unhome,aixòsí,amb
unullvelatques’hatransformaten
l’obsessiódelnarrador.Finsal29/9.
VersusTeatre.Castillejos,179.€20
euros.C22.30h;dg.,20.30h.

ADETCA T’HO POSA FÀCIL
Lesprevisiblesmalesnotícies ja les
sabeu: l’augmentdel21%del’IVA
s’havistcorrespostambunadismi-
nuciódel21%d’espectadors,al llarg
deldarrerany.Però, ipercontinuar
amblessimetries, jaquelesrecap-
tacionshanbaixat,alhora,el25%,
aradelqueestractaésd’aplicar
descomptesalesentradesd’entreel
10iel25%.Lamesuraadoptadaper
ADETCAsegurqueajuda–imolt–a
revifarelpanorama.Jacalque
estigueumésatentsquemaiatotes
lesofertes!

UNDIMONI A CALIFÒRNIA
Eldijous3d’octubre,Mefistofele
arribaaSanFranciscodisposata
inaugurar latemporadadel teatre
d’òperadelaciutat i,depassada,
acomprarànimesambpromeses
d’eternajoventut.Aquestésel
paranyenquècaueldoctorFaust,
elprotagonistadel’obramestrade
GoethequeArrigoBoitovatrans-
formarenòpera.Lapodreuveure
retransmesaendirecteencinemes
dediversespoblacionscatalanes.
Consulteuquinasalausquedamésa
propawww.risingalternative.com.

Elsanglesosaquestescosesno les

saben:ells ignorenquetractarde

feixistaelgeneralFrancoenca-

raestàmoltmalvistperalguns

delsnostrespartitspolíticsmés

representatius.Defet, aalguns

membresde les joventutsd’un

d’aquestspartits (elmés impor-

tantdetots)fins i totelsagrada

d’allòmés fer-se fotografiesaga-

fantambunamàlabanderadel

règimfranquista,mentre l’altra

s’alçacapalcelenalegresalutació

feixista.Aixòsí: comque,enel

fons,aquestes joventutsnodeixen

desermoltmodernes,després les

fanarribara tothomviaTwitter.

Però,comqueelsanglesosnosón

tanmodernsni sabenrespectar

comcal lamemòriadelsdicta-

dorsmorts,nose’lsvaocórrerres

mésqueestrenar, fadosanys,un

musicaldedicatahonorarels inte-

grantsde lesBrigadesInternaci-

onals.Que,comjasabeu,estaven

formadesperunacolladegent

d’esquerres (alvoltantde60.000

personesarribadesde54països

diferents)queesvaplantaracasa

nostraambla intenciód’ajudara

pararelspeusa les tropes feixistes

(així lesanomenenelscreadors

de l’espectacle,desinformatscom

estan)del futurcaudillodetotes

lesEspanyes.N’hivahavermolts

–a lavorad’unadesenapart–que

s’hivandeixar lapell, en l’intent,

abansque l’anomenatComitède

NoIntervenció,queesreuniaa

Londres,obliguéselsbrigadistesa

tornarcapacasa,el setembredel

1938.Elcasésque,comusdeia, a

lamateixaLondreson lesBriga-

desvanrebre l’estocadafinal,esva

presentar, elnovembredel2011,

al teatreArcola, aquestmusical

rebutdemaneraexcel·lent, tant

per lacríticacompelpúblic,que

vaomplir lescincsetmanesde

representacions.

NOSENSEELMEUFILL

Mésomenysper lamateixa

èpocaenquè l’Arcolarebiaels

brigadistes, elTeatredelRaval

obria lesportesaunaassassina

denensconvertidaenprotago-

nistadelmusical sensacióde la

temporada.LavampiradelRaval

esva transformaren l’èxitmés

granque lasalahaobtingutfins

ara. I, ésclar, ambaquest refe-

renthihaviaganesdereincidir

enelgènere;cosaque,enguany,

passaràperpartidadoble,perquè

jaestàprogramat, també,el retorn

deGermansdesang.Parlant

degermans:enSammy,elnoi

de18anysqueprotagonitzaun

musicalenquè, reivindicacions i

homenatgesrepublicansabanda,

tampocnohi faltaran lesbones

històriesd’amor,éselfillúnicde

laRebecca.Ushadequedarmolt

claraunacosa:aquestadona,en-

caraprou jove,peròvídua, sempre

s’hasituatenprimera líniade foc,

quans’ha tractatdedefensarels

interessosmaltractatsde laclasse

obrera i lluitarcontra les forces

reaccionàries.Peròunacosaés

això i l’altraésqueel teuúnicfill

hagiaprès tanbé les lliçonsdeso-

lidaritatque lihas transmès,que

hagideciditapuntar-se, també,a

lesBrigades.Renyar-lo,noelpots

pasrenyar,quan,enel fons, sents

orgullper ladecisióquehapres.

Per tant, elmillorquepots ferés

seguir-li lespasses tumateixa.

LAMARED’ESPANYA

Així és com era coneguda

Dolores IbárruriLaPasionaria

entre els seus partidaris; els

no tan partidaris la batejaven

amb altres noms que valmés

no publicar si no volem ferir

la sensibilitat dels lectors. Ella

va ser qui va cridar als quatre

ventsNo passaran!, aquella

consigna llegendària adreçada

a la comunitat internacional,

que, un cop van haver entrat a

Madrid, les tropes nacionals van

respondre amb la cançó “¡Ya

hemos pasao!”. El crit de lamare

d’Espanya ha canviat la vida de

lamare d’en Sammy, del seu fill

i de tots els personatges que es

trobaran en aquestmusical èpic

i intimista, compromès i romàn-

tic, interpretat per nou actors i

tresmúsics amb ganes de posar

novesmelodies al vell tema de la

memòria històrica.

RAMONOLIVER

GOODBYE BARCELONA

De Judith Johnson i KS Lewkowicz.Dir.
Fran Arráez.Dir.musical:Dani Cam-
pos. Int.:PauQuero, CarmeMateu,
Pep Papell, JoanVázquez, Carol Rovira,
AntonioDel Valle,ManuelaNieto, Gara
Roda, DavidMauricio.Músics:Dani
Campos, Quico Pugés Suárez,Miquel
BiarnésMasip. A partir del 27/9. Lloc:
Teatre del Raval. Sant Antoni Abat, 12.
d Sant Antoni (L2).(934433819.
€22 euros.CDedj. a ds., 21.30h;
dg., 18.30h; els dies 5 i 19/10 i 8/11,
no hi ha funció.

AMB EL VOSTRE AJUT,
NO PASSARAN!
EL TEATRE DEL RAVAL ACULL LES BRIGADES INTERNACIONALS
ENTRE CANÇONS D’AMOR I DE COMBAT


