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DESCOBRIMENT

Atribueixen a 
Rafael un oli 
desconegut
Luis Rodrigo Rodríguez Simón, pro-
fessor de la Facultat de Belles Arts 
de la Universitat de Granada, atri-
bueix al pintor renaixentista un 
quadro d’un col·leccionista privat 
de Còrdova. La peça, La Madonna de 
Foligno petita, reprodueix una esce-
na idèntica a La Madonna de Foligno 
que s’exhibeix a la Pinacoteca Vati-
cana, del mateix autor, i que, segons 
Rodríguez Simón, és posterior a la 
peça granadina. L’atribució l’ha rea-
litzat després d’un minuciós estudi.

GRUP EN EXPANSIÓ

Manel oferirà 
quatre recitals 
a Alemanya 
El grup Manel editarà Atletes, bai-
xin de l’escenari a Alemanya el 7 
de febrer i actuarà en quatre ciu-
tats del país (Rogensburg, Mu-
nic, Berlín i Hamburg) els dies 
11, 12, 13 i 14 del mateix mes. 
La banda també té previst ofe-
rir recitals a Lausana, Londres, 
i una àmplia gira nacional que  
inclou parades a Mataró, Ter-
rassa, l’Hospitalet, Salt, Valls, 
Manresa, Lleida, Alacant, Caste-
lló i València. 

33Roger Pera (esquerra) i Sergi Zamora, en la nova versió de ‘Germans de sang’ al Teatre del Raval. 

EL PERIÓDICO

‘Germans 
de sang’, 20 
anys després
3Roger Pera i Sergi Zamora tornen 
a liderar el recordat drama musical

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E
l recordat musical Germans 
de sang, un dels grans èxits 
dels anys 90 al Teatre Con-
dal, torna a la cartellera. La 

mateixa parella d’intèrprets que lla-
vors va donar vida als germans bes-
sons protagonistes, Roger Pera i 
Sergi Zamora, torna a assumir els 
seus respectius rols de Mickey Johns-
tone i Edward Lyons 20 anys després 
en un muntatge dirigit una altra ve-
gada per Ricard Reguant, però amb 
una posada en escena molt més mo-
desta. El Teatre del Raval acull a par-
tir d’avui aquesta reposició de for-
mat reduït. Si el 1994 eren 14 els ac-
tors del repartiment ara són cinc 
menys. Diversos d’ells interpreten 
més d’un personatge. En l’àmbit 
musical, les diferències també són 
importants. S’ha passat d’una ban-
da de cinc músics a un únic pianista, 
Dani Campos, autor de l’adaptació i 
els arranjaments de la partitura que 
ja va demostrar el seu savoir faire a Go-
odbye Barcelona. 
 Germans de sang reflecteix el dra-
ma d’una mare (la cantant Virginia 
Martínez assumeix el rol que va fer 
Àngels Gonyalons) obligada per les 
circumstàncies econòmiques a en-
tregar un dels seus bessons a una  
família rica al Liverpool dels anys 
60. Malgrat els esforços de les famí-
lies per evitar que es relacionin, tots 
dos s’enamoraran de la mateixa no-
ia, Linda (Lucía Torres), i els seus 
destins es creuaran de forma fatal 
com explica el narrador, Xavier Ri-
bera-Vall, que revela el dramàtic fi-

nal de la història tot just començar 
l’obra.   
 «Aquest espectacle és més petit 
i minimalista. Té una escenografia 
més simple però és igual d’emotiu. 
Arriba molt més perquè la música 
és preciosa i la història molt potent», 
afirma el veterà Ricard Reguant. Si 
la versió que va muntar el 1994 te-
nia un pressupost de 71 milions de 
pessetes, uns 426.000 euros d’avui, 
l’actual amb prou feines ronda els 
20.000. «Som una cooperativa», diu 
en referència a l’esforç realitzat per 
tècnics, actors i músics de la com- 
panyia. 

MÉS VIGÈNCIA / «Subsistim amb la ta-
quilla, un fet heroic tenint en comp-
te que el 21% de l’IVA l’hi regalem a 
Madrid», diu un director que també 
té en cartell a Barcelona Boig per tu. 
Segons la seva opinió, l’obra de Willy 
Russell és més vigent avui que fa 20 
anys. «Llavors una cançó com Crisi 
mundial no s’entenia. Ara sí», afirma 
respecte a una peça que parla d’amor 
però també de les diferències entre 
rics i pobres, de l’atur i les drogues. 
  Roger Pera anhelava tornar a re-
presentar un personatge que l’ha 
marcat i que va interpretar en ple 
apogeu de la sèrie Poblenou. «Quan 
vaig interpretar Mickey tenia 19 
anys. Llavors fer aquest paper que co-
mença com un nen de 7 anys i s’aca-
ba com un adult d’uns 40 va ser un 
repte, sobretot per assumir la part 
més dramàtica», admet. «Ara, en can-
vi, entenc millor el personatge quan 
és més gran, estic més còmode amb 
tot el recorregut que fa». Ell i Zamora 

ESPERADA REPOSICIÓ AL TEATRE DEL RAVAL

han connectat igual que fa 20 anys. 
«Reprendre el text ha sigut el més fà-
cil», reconeixen. Una altra cosa és 
mantenir el tipus en les escenes més 
físiques. «Quan interpreto l’obra no 
noto el cansament però després, sí. 
Em costa més recuperar-me», diu Pe-
ra. A Reguant li hauria agradat adap-
tar l’obra a la Barcelona actual, però 
s’ha hagut de conformar amb  el per-
mís de l’autor per representar-la en 
un format reduït. «És la primera ve-
gada que es farà així», ressalta Pera, 
orgullós.
 El públic té ganes de veure la no-
va versió. Ja no queden localitats per 
a les funcions prèvies. H 33 Pera i Zamora, en el muntatge estrenat el 1994 al Condal. 
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