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GRUP GADITÀ

Melocos 
s’acomiada de 
l’escena musical
Melocos va anunciar ahir el seu co-
miat després de 10 anys de trajectò-
ria musical. «Sense cap mena de mal 
rotllo i amb la millor dels somriu-
res», va afirmar la banda gaditana 
de pop en un comunicat. El comiat 
vol ser alegre, i per això el grup ha or-
ganitzat un concert final «en gran» 
que se celebrarà a la Sala Shoko de 
Madrid el 22 de febrer del 2014. En 
la seva última formació està integrat 
per Jaime Terrón (veu), Gonzalo Alci-
na (guitarra), Andrés Ortiz (bateria) i 
Antonio Suárez Moreno (baix).

FESTIVAL DE MÚSICA

El Pop Arb se 
celebrarà el 27 
i 28 de juny
La desena edició del festival Pop 
Arb d’Arbúcies, al parc natual del 
Montseny, se celebrarà els prò-
xims 27 i 28 de juny. Les entrades 
per a la trobada, que aviat donarà 
a conèixer el cartell de les bandes 
participants, ja es poden adquirir 
a la web poparb.cat. L’organitza-
ció de la cita musical va informar 
també ahir de l’inici del concurs 
#popArb10anys a Instagram, on 
se sortejarà un abonament doble 
i un obsequi del patrocinador, Es-
trella Damm.

La popular companyia del Teatre 
Vakhtangov de Moscou, una insti-
tució amb 90 anys d’història situa-
da al centre de la capital russa i es-
pecialitzada en obres de repertori, 
debuta avui a Barcelona amb Oncle 
Vània, d’Anton Txékhov. El muntat-
ge, dirigit pel lituà Rimas Tuminas, 
amb una posada en escena atempo-
ral i sòbria, ha rebut importants dis-
tincions, com el Premi Internacio-
nal Stanislavsky del 2010. L’obra es 
representarà únicament dos dies, 
avui i demà, al Palau de Congressos 
de Catalunya (20.00 hores), a tocar 
de l’hotel Joan Carles I, amb traduc-
ció simultània al català mitjançant 
auriculars en comptes de l’habitual 

MARTA CERVERA
BARCELONA

Teatre rus al Palau de Congressos
La popular companyia moscovita del Vakhtangov presenta una premiada versió d’‘Oncle Vània’, de Txékhov

sistema de subtitulat.
 «Hi haurà dues veus, una de mas-
culina i una altra de femenina, que 
aniran traduint l’obra», va explicar 
ahir el promotor, l’empresari rus 
Serguei Zolotarev, un dels socis del 
restaurant Dime. «L’ideal seria que 
el públic ja conegués l’obra i no l’ha-
gués d’escoltar traduïda. Nosaltres 
a Rússia coneixem l’obra de Cervan-
tes», va afegir Astrov Mikhaïl Lvo-
vich, que interpreta el doctor.

Obert a repetir

El Palau de Congressos s’estrena 
com a teatre amb aquest clàssic. Per 
acollir-lo s’ha hagut d’ampliar l’es-
cenari cinc metres i s’han afegit qua-
tre camerinos per als 11 actors. No 
tot l’aforament de la sala, amb capa-
citat per a 2.100 persones, s’ha po-
sat a la venda. Les butaques s’han li-
mitat a 870 per assegurar una bona 
visibilitat. «El 80% de l’aforament 
ja està venut», assegura Zolotarev. 
I diu que, si funciona la iniciativa, 
tornarà a portar la companyia en el 
futur. «Això serà si als actors tam-
bé ens agrada com queda la repre-
sentació aquí», va advertir Lvovich. 

La companyia del teatre Vakhtan-
gov sol actuar en teatres destacats. 
Per a ells la idea d’inaugurar el Pa-
lau de Congressos com a espai escè-
nic també és una aventura. «Som 
conscients que aquí hi haurà unes 
dificultats que caldrà superar», va 
reconèixer Sergei Makovetsky, ac-
tor que encarna l’oncle Vània del 
títol. «Aquesta és una obra ínti-
ma –afegeix– que requereix aten-
ció i delicadesa, com una orques-
tra de cambra». «Per a nosaltres és 
interessant comptar amb un es-
pai a Barcelona. Si això surt bé ens 
agradaria tornar amb altres clàs-
sics com Anna Karènina i Eugeni 
Oneguin», diu el director de la com-
panyia.
 L’empresari diu que desconeix 
si hi haurà una majoria de públic 
rus, però fonts del Palau de Con-
gressos asseguren que han rebut 
un munt de correus electrònics de 
persones russes interessant-se per 
aquest Oncle Vània. «A veure com 
reacciona el públic català. Enca-
ra que es venguin totes les entra-
des no guanyarem res. Tots els co-
mençaments són difícils», va indi-
car Zolotarev. H

DEBUT D’UN NOU ESPAI ESCÈNIC
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«Si això surt bé 
voldríem tornar amb 
‘Anna Karènina’ i 
‘Eugeni Oneguin’», 
anuncia el director

33 L’empresari Serguei Zolotarev.

El director Rimas 
Tuminas (americana i 
camisa blanca), amb 
l’elenc d’‘Oncle Vània’.


