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ges..., per a una sèrie de ficció i
–la glòria– un programa propi, a
l’octubre: La família de Nabilla.
És a dir, referència a la família

Kardashian, l’emissió nord-ame-
ricana de KimKardashian i la se-
va família, considerada la reina
de la telerealitat. Als 32 anys, i

mare, la filla de l’advocat armeni
Robert Kardashian, famós al seu
torn des que va defensar el futbo-
lista nord-americà, i presumpte
assassí de gènere, O.J. Simpson,
hauria perdut el seu estatus d’ico-
na. Però hi seriaNabilla per recu-
perar-lo.c

generós, claus de la nabillamania aFrança

Al final de la funció, Pep Sala va sortir a l’escenari i va cantar Boig per tu amb tots els actors

Verónica Forqué, a Sitges
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En un dels millors pre-
gons que es recorden de

la Festa de la Verema de Sit-
ges, dissabte a la nit Verónica
Forqué va comparar els actors
amb el bon vi. També va lloar
les seves propietats saludables
begut “amb seny” i a Sitges,
“una ciutat de cinema, i mai
més ben dit”. L’actriumadrile-
nya, a qui li agraden els vins
blancs “fresquets”, va recollir
versos del poeta Nicanor Par-
ra en un pregó que, més que
llegir-lo, va recitar. Després
del seu discurs va dir que ara

com ara no té cap projecte,
malgrat que està llegint algun
guió teatral. També va revelar
que “per ara no ve res bonic
de la televisió”, i va anunciar
la intenció de la seva filla
María –“té molt art”–, fins ara
dedicada a la pintura, de con-
vertir-se en actriu després de
participar en una pel·lícula un-
derground amb el seu pare, el
director Manuel Iborra. Res-
pecte a la polèmica amb el mi-
nistre Cristóbal Montoro va
apuntar que “cal lluitar pel
nostre cine”./Ramon Francàs

Lacomèdiamusical ‘Boig
per tu’ s’estrenaaVic
Al desembre l’obra arribarà al teatre Barts deBarcelona

TONI COROMINA
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B
oig per tu, la cançó
d’amor composta i
popularitzada pel
grup Sau (1990),
amb Carles Saba-

ter com a cantant, s’ha conver-
tit en una peça tradicional que
ja forma part del cançoner
col·lectiu català i del disc dur
d’una generació que avui té en-
tre 35 i 45 anys. Aquest himne
popular, que ha estat versionat
per Josep Carreras, Dyango o
Luz Casal, dóna nom al musi-
cal Boig per tu, de prop de dues
hores de durada, que dissabte
passat es va estrenar en dues
sessions al teatre L’Atlàntida
de Vic, ple fins a la bandera,
amb un públic transversal, fi-
del i entregat.
A part d’un públic familiar

intergeneracional, al pati de bu-
taques hi havia gent de la faràn-
dula, membres de la Cambra
de Comerç (amb Albino Cam-

po al capdavant), el conseller
FerranMascarell, el regidor de
Cultura de Vic, Joan López, la
diputada Mireia Hernández o
l’empresària teatral Maria
Josep Balañá, entre d’altres.
El musical Boig per tu, que a

partir del 5 de desembre farà
temporada a la sala Barts de
Barcelona i després iniciarà
una gira catalana, reuneix 13
actors molt joves que canten i
es mouen a l’escenari amb ofi-
ci, malgrat la seva joventut. La
presència escènica i sonora es
completa amb cinc músics que
interpreten amb eficàcia una
vintena de temes de Sau, que es
van intercalant enmig dels
diàlegs.
L’obra, escrita per Joan Ga-

llart, amb direcció artística de
Ricard Reguant, direcció musi-
cal de Pep Sala i producció de
SilencioRodamos, és una comè-
dia juvenil, plena d’històries i
malentesos, on els espectadors
s’emocionen amb la música de
Sau i riuen els gags més o

menys innocents, que s’alter-
nen amb tocs d’ironia. “És la
història d’un grup de joves que
es troben al final del curs esco-
lar i encaren un estiu que els si-
tuarà davant un món nou: el
pas a una certamaduresa senti-
mental”, explica Sala.
Amb una escenografia sim-

ple i eficaç, i una coreografia
ben aconseguida, la trama es
desenvolupa seguint els esque-
mes tradicionals dels musicals
americans moderns, amb al-
guns ingredients del teatre po-
pular català arrelat en l’humor
desenfadat de les representa-
cions de Pastorets.
La culminació de l’estrena

va coincidir amb la interpreta-
ció de Boig per tu, seguida del
tema No diguis mai adéu, que
va servir de fons sonor per a la
projecció d’un vídeo amb imat-
ges de Sau. A l’hora dels bisos,
Pep Sala va pujar a l’escenari
amb la guitarra elèctrica i va
acomiadar l’estrena cantant de
nou Boig per tu.c

VerónicaForquébrindaaSitges
icridaa ‘lluitarpelnostrecinema’

Carolina Ruiz, esquiadora 32
Juan del Río, arquebisbe castrense 66
Mia Wasikowska, actriu 24
Pere Ponce, actor 49


