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Al teatre no hi ha coman-
dament a témer, però l’e-
xigència en la interpreta-
ció és molt més decisiva.
Després de batre rècords
en la festa a l’Estadi Olím-
pic, la família del Super3
ha decidit traslladar-se al
Teatre Victòria a partir del
14 de desembre. S’hi esta-
rà tots els caps de setmana
fins a final de temporada.
L’aventura dels personat-
ges de la televisió (només
es troba a faltar en Roc
perquè ja tenia un compro-
mís amb una altra produc-
ció, a Madrid) té un punt
de terror: hauran d’entrar
en un castell encantat per
alliberar la seva estimada
aranya Mildred: el senyor
Pla i en Rick la tenen se-
grestada. La Lila, amb
l’Àlex, en Pau, en Fluski i la
Pati Pla, demanaran ajuda
a la platea per superar els
paranys més malèfics.

El director Joan Lluís
Bozzo és l’impulsor del
musical. Fa un any que hi
va al darrere. És un fan de
la família, que té un humor

entranyable i tendre que
s’imaginava que lligaria
molt bé amb la finestra
teatral. De fet, des de Su-
per3 tenien clar que el
viatge era possible, però
buscaven un company de
viatge solvent. Dagoll Da-
gom s’ha adaptat perfecta-
ment al projecte, celebren.

Televisió de Catalunya
no hi inverteix ni un euro,
va voler aclarir el director
de TV3, Eugeni Sallent,
tot i que sí que hi ha apos-
tat cedint molts recursos
immaterials. De fet, el mu-
sical es basa en les can-
çons del seu últim disc,
Connectem, i dels cinc hits

dels treballs anteriors. Tot
és obra de Marc Parrot.
També s’aprofitaran les
il·lustracions característi-
ques dels capítols televi-
sius, que elabora Javier
Gutiérrez, Inocuo. L’es-
pectacle, amb l’aventura i
l’humor garantits, integra
els valors de l’amistat, la

imaginació, la natura, la
cultura i els bon hàbits. Sa-
llent ha destacat que són
impagables els elements
de cohesió del Super3 i de
coneixement de la llen-
gua. Gerard Hausmann,
editor del canal Super3,
assegura que hi ha sorpre-
ses que només es veuran
en directe.

Per ara, les funcions les
faran dissabte (12.00 h i
16.30 h) i diumenge
(12.00 h). Hi ha horari es-
pecial durant les festes de
Nadal. En els assajos estan
estovant el terror perquè
els més menuts no surtin
espantats d’una aventura
divertida i que té tots els
elements per acabar bé. ■
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Dagoll Dagom impulsa al Victòria ‘Super3, el musical’ a partir de la
família televisiva actual, en una aventura de terror còmic

La Lila fa que els companys entrin al castell per alliberar l’aranya ■ P. FRANCESCH/ACN

Uns personatges
entranyables
que divulguen
la llengua i
defensen valors
com ara la cultura

Eva Yerbabue-
na es mou des
de fa anys per
impulsos. Són

intuïcions que la fan viat-
jar dins del seu talent i co-
neixement del flamenc cap
a propostes més o menys
dramatúrgiques, més o
menys espectaculars. Fa
cosa d’un any i mig, quan
va ser mare per segon cop i
va desconnectar durant
tretze mesos de l’estudi i
les sabates de taconeo, es
va decidir per un treball ín-
tim, Ay!, que va estrenar a

la catedral de la dansa a
Londres, el Sadler’s Wells.
Yerbabuena honestament
confessa que responen a
les seves “necessitats” vi-
tals, a allò que el cos li de-
mana. El públic, fins ara,
sempre ha agraït cada ti-
pus de proposta. Avui es-
trena a Catalunya Ay! al
Municipal (21.00 h).

Són peces indepen-
dents en què intervé ben
acompanyada musical-
ment: Enrique el Extreme-
ño, José Valencia (cante);
Paco Jarana (guitarra);
Vladímir Dimitrenco (vio-
lí) i Antonio Coronel (per-
cussió). La cançó de bres-
sol, que interpreta acom-
panyada d’un violí, és sens
dubte la que representa
una major novetat per la
diferent sonoritat. Tots

dos van decidir treballar
des de la improvisació.
Han acabat evitant una
melodia i optant per uns
sons que provoquen la rè-
plica en el ball.

Yerbabuena sempre
treballa amb la voluntat de
commoure perquè ella
s’emociona amb tot el que
defensa. L’Ay! respon al so
alegre –per contrast del
que habitualment es rela-
ciona amb el dolorós– de la
seva Marieta, que va sor-
prendre la parella. La bai-
laora celebra que el seu re-
torn al flamenc (amb 43
anys) hagi estat menys di-
fícil que en la seva primera
maternitat, quan en tenia
25. Assumeix que era un
risc i que ara és font d’ins-
piració. I que té necessitat
d’expressar-ho. ■

Yerbabuena i la “necessitat”
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La ‘bailaora’
presenta ‘Ay’ a
Catalunya, un ‘solo’
de retorn a l’escenari

Un instant de l’espectacle, que s’estrena avui a
Catalunya ■ T. ALTA

Manel Rodríguez-Castelló
i Hèctor Bofill van recollir
ahir al vespre el LI Premi
Ciutat de Gandia Ausiàs
March de poesia i el XXXV
Premi Ciutat de Gandia
Joanot Martorell de narra-
tiva, respectivament. Les
dues obres guardonades
seran editades per Edi-
cions 62.

Bofill s’ha endut el pre-
mi per la novel·la Ger-
mans del sud, una epope-
ia amb molt d’humor que
arrossega el lector per un
huracà de lluites de poder
i de passions viscerals.
Bofill va iniciar la seva
carrera literària com a
poeta. La seva primera
novel·la, L’últim evangeli,
va obtenir el premi Josep
Pla de narrativa, el 2003.
Pel premi Joanot Marto-
rell, Bofill competia amb
30 autors més. Per la seva
part, el poeta alcoià Ro-
dríguez-Castelló ha gua-
nyat el guardó pel llibre
Estranyament. Aquest
poemari, el seu desè vo-
lum de poesia, invoca un
ric viatge interior. Al pre-
mi, s’hi van presentar 60
originals.

Estranyament es dis-
tribuirà el 5 de desembre
a les llibreries, i Germans
del sud, el 23 de gener. ■
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Hèctor Bofill,
premi Joanot
Martorell
de narrativa

Dos autors barcelonins,
Toni Cabré i Joan Asbert,
han estat distingits amb el
premi de teatre 50è Ani-
versari Crèdit Andorrà i el
premi Grandalla de Poesia
Crèdit Andorrà, respecti-
vament. Són dos dels
guardons destacats de la
36a Nit Literària Andorra-
na, que organitza el Cercle
de les Arts i les Lletres.
Tots dos estan dotats amb
3.500 euros. Toni Cabré
ha guanyat el premi per
l’obra Les verges virtuals,
mentre que Joan Asbert
ha convençut el jurat pel
recull de poemes Amani-
da de fruites. ■

Redacció
BARCELONA

Toni Cabré
i Joan Asbert,
premiats
a Andorra


