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‘eGo’, una aplicació
que pren decisions
Malgrat l’escissió de la companyia FlyHard
–que Jordi Casanovas ha abandonat–, la pro-
gramació de la sala continua amb l’estrena
d’eGo de Marc Angelet. Nadina Campàs, Ori-
ol Casals, Xavi Francès i Pablo Lammers pro-
tagonitzen una comèdia que planteja el dile-
ma entre l’addicció a la tecnologia i llibertat.

Girona estrenarà ‘Josafat’
en versió musical
El primer musical de producció pròpia del Te-
atre Municipal de Girona serà Josafat, la jo-
ia modernista de Prudenci Bertrana ambien-
tada a la ciutat i molt especialment a la cate-
dral. El repartiment està encapçalat pel ba-
ríton Xavier Ribera-Vall. L’estrena serà el 22
de febrer i el pressupost és de 100.000 euros.

El Club Super3 salta al
teatre amb un musical

de terror còmic

Dagoll Dagom produeix el primer
espectacle teatral del Club Super3.
La família d’actors de la televisió
s’embarca en una història de ter-
ror al Teatre Victòria. Les cançons
dels discos fan de fil conductor.

disc del Super3 –un altre cop escrit
i compost per Marc Parrot– ja es va
produir sabent que seria l’esquelet
del musical, a més d’haver de servir
per a la televisió. Amb aquest ma-
terial van escriure l’argument de
l’espectacle sumant “valors i con-
tinguts de qualitat”, afirma l’editor
del canal Super3 i codirector del
musical, Gerard Hausman. El musi-
cal es proposa ser “una història
d’amistat, solidaritat, imaginació i
treball en equip”, va dir, juntament
amb tot el que ja representen els
personatges televisius: “La natura,
la cultura, l’esport i els bons hàbits
alimentaris”.

A Super3: el musical, la Mildred,
l’aranya gegant de la Lila, ha estat
segrestada pel Senyor Pla i el Rick,
que la té tancada al castell embrui-
xat. L’Àlex, el Pau, el Fluski, la Lila
i la Pati Pla intentaran alliberar-la
i evitar que els converteixin en zom-
bis. Per quadrar l’argument, s’hi han
afegit les cançons més populars de
l’última etapa del canal, com Uh!
Oh! No tinc por! i Tots som súpers.

Dagoll Dagom i l’equip del canal
Super3 comparteixen guió i direc-
ció de l’obra, i compten amb Parrot
en la direcció musical, Nina en l’en-
trenament vocal, l’Escola Memory
per a la coreografia i els realitzadors

encapçalats per Mai Balaguer s’ocu-
pen dels vídeos que es projectaran
en una gran pantalla instal·lada al
fons de l’escenari, on apareixeran
els personatges de dibuixos i virtu-
als. Els protagonistes són els matei-
xos actors de la família televisiva
–excepte Ferran Vilajosana–, que
interactuaran amb el públic, còm-
plice de l’aventura dins del castell
embruixat.

L’espectacle durarà una hora.
S’estrenarà el 14 de desembre al Te-
atre Victòria i tindrà horaris famili-
ars: dissabtes a les 12 h i les 16.30 h
i diumenges a les 12 h. Els preus ani-
ran dels 15 euros (per als menors de
14 anys) als 20 i 25 euros. Super3: el
musical compartirà cartell amb un
altre espectacle coproduït per Da-
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BARCELONA. El fill petit de Joan
Lluís Bozzo va fer aficionar el seu pa-
re al Club Super3 i el director de Da-
goll Dagom va veure-hi la possibili-
tat de convertir aquells personatges
“absurds, tendres i gens paternalis-
tes” en carn de musical. I serà així:
un musical de terror còmic, apte per
a totes les edats. Televisió de Catalu-
nya es va sumar de seguida a la pro-
posta de la companyia teatral, que és
qui finança el projecte: “Ni un euro
públic se’n va per assumir el risc de
la producció, però hi aportem molts
intangibles”, va destacar Eugeni Sa-
llent, director de TV3.

El Super3 ja té experiència en es-
pectacles escènics, a través del grup
musical que han inventat, l’SP3, i la
Festa dels Súpers, que congrega
40.000 persones. Però mai havien
actuat en un teatre. Per això han
gestat el projecte a foc lent, des de fa
un any, i s’han aliat amb una compa-
nyia de musicals veterana. L’últim

La família del Club Super3 entrarà en un castell embruixat. Al Teatre Victòria s’hi
aixecaran dues torres i una gran pantalla per projectar videoclips animats. ACN

goll Dagom amb Minoria Absoluta,
La família irreal. La productora
executiva de la companyia, Ana Ro-
sa Cisquella, va afirmar que aquesta
línia d’espectacles són “producci-
ons extres”: “No tallen la nostra lí-
nia de creacions –va assegurar–. Per
a nosaltres és un gran pas actuar per
a nens petits. Sempre hem tingut
presents els escolars i ara rebaixem
l’edat del públic que incorporem al
món teatral”.

“El Super3 és un fenomen que ha
traspassat la televisió. És un ele-
ment cohesionador i de difusió de la
llengua i la cultura, uns valors impa-
gables en els moments en què vi-
vim”, va dir ahir Sallent. “El Club
Super3 és una superestructura d’es-
tat”, va dir Bozzo.e

Dagoll Dagom produeix l’espectacle creat a
partir de cançons dels discos de Marc Parrot

L’Espai Lliure acull un Sondheim de cambra, ‘Marry me a little’
tat d’estar amb algú, del fet de no
trobar-se tot i ser tan a prop”, expli-
ca Toni Martín, director i alma ma-
ter d’aquest projecte que ocuparà
l’Espai Lliure del 27 de novembre al
22 de desembre.

Mone Teruel i Toni Viñals són els
únics protagonistes d’un muntatge
–amb traducció de Roser Batalla–
que ha tingut diverses versions des
de l’estrena, ja que s’hi han incorpo-
rat alguns temes compostos per
Sondheim per a musicals posteri-
ors. A Barcelona Marry me a little es
va poder veure el 1993. La produc-
ció actual és del tot fidel a l’original.
El director musical, Xavier Torras,
que acompanya els actors al piano,
destaca “la versatilitat dels intèr-
prets” perquè a l’exigència vocal ha-
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BARCELONA. Si, com es repeteix so-
vint, Stephen Sondheim és el Sha-
kespeare del musical, Marry me a
little seria un recull de sonets del
bard anglès. L’espectacle cus setze
temes descartats dels musicals més
mítics de Stephen Sondheim, com
Company, Follies, A little night mu-
sic i Saturday night. Amb el visti-
plau de l’autor i la dramatúrgia de
Craig Lucas i Norman René, es va
estrenar el 1981 a Nova York un es-
pectacle que va prendre volada com
si hagués estat concebut com un
musical únic. “Cada cançó és una
història i té una unitat de sentit, pe-
rò el conjunt parla de soledat,
d’amor, de desamor, de la necessi-

bitual en Sondheim s’hi suma la va-
rietat d’estils sonors de les cançons:
“És una mena de Cole Porter elevat
a l’enèsima potència –diu Torras–.
Fa que un actor es pugui obrir en ca-
nal en una sola cançó. En el teatre
musical la forma sol prevaler per so-
bre del contingut, i aquí no. Els per-
sonatges dubten, es contradiuen”.
Martín insisteix en el pes, la càrre-
ga i el pòsit dels protagonistes.

Els amants del musical de Barce-
lona, que és la tercera ciutat on
s’han estrenat més obres i amb més
èxit de l’autor nord-americà, des-
prés de Nova York i Londres, po-
dran reconèixer en cada tema, mal-
grat que siguin poc coneguts, les
harmonies dels musicals d’on són
extretes.e

Mone Teruel i Toni Viñals protagonitzen Marry me
a little [Casa’t una mica amb mi]. MAY ZIRCUS

Cohesió
“El Club
Super3 és
una super-
estructura
d’estat”, diu
J. Lluís Bozzo


