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L’EFEMÈRIDE

Fa 39 anys (1974)

L’antropòleg Donald
Johanson descobreix les
restes fòssils de Lucy, una
dona de 3,2 milions d’anys

L a família del Super3
viurà una nova aven-
tura. Ni més ni menys
que dins d’un castell

embruixat. Un castell on el se-
nyor Plamanté segrestada laMil-
dred, l’aranya gegant de la Lila.
Però aquesta vegada els milers

de fans del canal Super3 no po-
den veure l’aventura dels seus
personatges favorits a través de
la televisió ni de l’ordinador, per-
què el castell embruixat està si-
tuat a l’escenari d’un teatre dede-
bò, un dels més grans de tot Bar-
celona, el Victòria, al Paral·lel.
Al teatre, la companyia Dagoll

Dagom i TV3 han creat el primer
musical del Super3, que es podrà
veure a partir del 14 de desem-
bre. Durant l’obra, en què sona-
ran les populars cançons escrites
per Marc Parrot que els fans del
programa ja coneixen tan bé, els
joves actors que donen vida als
protagonistes del Super3 –excep-
te FerranVilajosana, Roc, que te-
nia un compromís teatral a Ma-
drid– viuran una història de su-
peració i d’amistat, de somni i de
reptes.
“És un musical de terror cò-

mic, no es tracta de tenir la pla-
tea plorant, serà un terror gra-
dual i graduat”, explica Joan
Lluís Bozzo, de Dagoll Dagom,
director de l’espectacle junta-
ment amb Gerard Hausmann,
editor del canal Super3 i també

pare i mare artístic de la família
Super3.
Bozzo confessa que la idea

d’aquest musical la va tenir ell,
que és molt fan del programa i de
la família: “Em tenen enamorat
amb aquest humor absurd, ten-
dre, gens vulgar, ni paternalista
ni melindrós. M’agrada molt. Em
sembla impecable”, explica el di-
rector d’obres comMar i cel, Flor
de Nit o La família irreal, que afe-
geix que fa temps que han estat
treballant en aquest projecte per
a espectadors de “sis mesos a 90

anys”, buscant l’encaix entre una
institució pública com TV3 i una
companyia privada com Dagoll
Dagom.
Finalment ho han aconseguit, i

és Dagoll Dagom qui assumeix el
risc de la producció, va explicar
el director de la cadena de televi-
sió, Eugeni Sallent, que va remar-
car que el Super3 és un fenomen
que la societat ha fet seu. En
aquest sentit, Bozzo va apuntar
que “el Super3 és una superes-
tructura d’Estat i com a tal l’hem
de defensar”.
Una producció que tindrà un

horari especial, ja que es podrà
veure els dissabtes a les 12 i a les

16.30 hores i els diumenges al
migdia, i que es farà durant lama-
jor part dels dies entre el 23 de
desembre i el 6 de gener. I que en
escena posarà un castell mig
virtual, recreat mitjançant enor-
mes pantalles i potents audiovi-
suals, però que tindrà també du-
es torres de tres dimensions a ca-
da extrem. Una escenografia en
la qual Albert Ausellé (Fluski),
Neus Ballbé (Pati Pla), Berta Er-
rando (Àlex), Joan Valentí (Pau)
i Ester Vázquez (Lila) provaran
d’alliberar l’aranya Mildred de
les grapes del senyor Pla (Domè-
nec de Guzmán Ciscar) i el seu
ajudant Rick (David Marcé). I
on, explica Hausmann, els prota-
gonistes viatjaran per les habita-
cions màgiques del castell, fosc i
misteriós, que contrastaran amb
l’estètica propera al videoclip
dels moments en què els perso-
natges cantaran cançons com
Tots som súpers, Uh! Oh! No tinc
por!, Sempre trepitjant, Connec-
tem, Sóc així o Somio.
Un musical que dura una hora

i que esperen que es mantingui a
la cartellera fins Setmana Santa o
fins i tot més endavant, i per al
qual han establert preus que van
des dels 15 euros per als menors
de 14 anys fins als 20 o 25 per als
grans, a més d’un pack familiar.
Un musical del qual Hausmann
remarca que s’han mantingut els
valors que els personatges repre-
senten a la televisió –solidaritat,
treball en equip i amistat–, tot i
que, avisa, “si no vénen al teatre
no veuran coses que només es po-
den veure aquí”.c
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DagollDagomcrea
elmusicaldelSuper3
El teatreVictòria acull les aventures del club a partir del 14 de desembre

BALCÓ? Marta Sánchez, un dels morts vivents de
l’esgarrifós anunci de la loteria de Nadal, fa doblet
en el programa Tu cara me suena (Antena 3, dijous
al vespre). És un encert. La gràcia d’aquest progra-
ma d’imitacions és que tots els seus participants són
graciosos o pretenen ser-ho, i la gràcia de Marta
Sánchez és que ella no pot, que qualsevol interven-
ció humorística per la seva part serà sempre invo-
luntària. La gràcia, en el seu cas, està en què ella no
s’assabenta de gairebé res. Marta Sánchez, que exer-
ceix com a membre del jurat, està com un pop en
un garatge entre Carlos Latre, Florentino Fernán-
dez, Los Chunguitos (excedits, o millor excedides),
Santi Rodríguez, Àngel Llàcer... Ells fan broma o
fan el ruc..., i ella és en un altre lloc. Va sortir Ánge-
la Carrasco, caracteritzada com la cantant de Los
Mismos, i va cantar la cançó El puente, que diu:
“Tengo miedo al avión, también tengo miedo al bar-
co, por eso quiero saber lo que debo hacer pa‘ cru-
zar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo
no me importa, si construyeran un puente desde
Valencia hasta Mallorcaaaa”. I la canta enfilada en
una estructura de cartró-pedra amb balustrada, sens
dubte un pont: escenifica així la lletra de la cançó,
que fabula sobre un pont, i que es titula El puente.
“No he entès què feies enfilada en aquest balcó!”, li
comenta Marta Sánchez a Ángela Carrasco al final
de la seva esforçada interpretació. “Era un pont!”,
es veu obligada a puntualitzar Carrasco. Tot seguit,
Carlos Latre ataca la seva imitació del tennista ma-
llorquí Rafa Nadal en la seva parla nadiua, amb la
cella alçada i alguna al·lusió al tennis. Entre els
aplaudiments de tots els presents a l’encertada imi-
tació, veig Marta Sánchez inclinar-se sobre Mónica
Naranjo i sento com li pregunta: “I qui era aquest?”
Marta Sánchez dóna tot el que té, i qui dóna tot el
que té no està obligada a més.

PIQUERAS. Topo amb Pedro Piqueras a la gala dels
Ondas. Em saluda amb gentilesa exquisida i jovial,
malgrat les sarcàstiques columnes que he dedicat al

seu popular estil
informatiu, que
tant ha calat en-
tre els teleespec-
tadors. La conces-
sió del premi
Ondas, de fet,
certitifica els seus
mèrits televi-
suals. amb els
quals ha eixam-

plat les costures del noticiari catòdic. “Si alguna
cosa t’ha molestat del que he escrit, sabràs discul-
par-me...”, m’excuso, i Piqueras em comenta que la
caricatura recurrent pot incórrer en injustícia, en
desmerèixer la feina exigent que suposa cada emis-
sió. Acceptat. El seu informatiu (Telecinco, 21.05 h)
continua oferint catàstrofes i riuades, terratrèmols i
tifons i desfilades de models. Però ni Piqueras és
l’únic ni nosaltres apartem la mirada. Piqueras ha
entès que la tele demana imatges i entreteniment, i
ell serveix el còctel amb una elegància entranyable.
No hi ha de què avergonyir-se.

‘VESPRE A LA 2’. Parlant d’informatius televisius, cal
dir que els vespres són més animats que mai. Josep
Cuní s’ha convertit en un referent amb el seu 8 al
dia (8tv), cita fixa amb el braser de la informació.
Però Cuní no està sol: cadenes privades modestes
creuen les seves apostes –13tv, Intereconomia...–, i
també ho fa TVE a Catalunya, amb Vespre a La 2
(La 2). un acostament desimbolt i arrevistat a l’ac-
tualitat, amb ambició de proximitat i amplitud de
mires, i amb una bona feina de Xavi Díaz com a
presentador i agitador en tots els registres periodís-
tics, un tot terreny de plató.

Un espectacle per a espectadors de sis mesos a 90 anys, segons el seu codirector, Joan Lluís Bozzo
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“Iquiera
aquest?”

Les aportacions
humorístiques de
Marta Sánchez a
‘Tu cara me suena’ són
sempre involuntàries

Ambientada en un
castell embruixat,
Joan Lluís Bozzo
remarca que és una
obra de terror còmic
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