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Santa Catalina acull la IV 
edició del Teatre de Barra
Enguany el Teatre de Barra repetirà als bars 
del carrer Sant Magí aquesta iniciativa d’Òr-
bita Editorial. Sis peces breus es representa-
ran en sis bars a partir de dijous, dia 13, i es re-
petiran durant quatre dijous més: 20 i 27 de 
març, i 3 i 10 d’abril, entre les 20 i les 23 hores. 
Se’n fan fins a sis funcions per obra. 

Suècia, el país convidat 
en la III MareMostra 
L’ambaixadora de Suècia a Espanya, Cecilia 
Julin, i el president del Clúster Audiovisual 
de Balears, Germán Traver, signaren ahir un 
conveni pel qual Suècia s’incorporarà com a 
país convidat a la III MareMostra – Palma In-
ternational Film Festival, que es durà a terme  
a Palma del 26 al 31 de maig. 

oportunitat única de veure sens 
dubte el millor musical de la histò-
ria, una producció de Cameron 
McKintosh, la més representada 
pertot arreu del món, amb música 
de Claude-Michel Schönberg i  amb 
llibret d’Alain Boublil. La traducció 
a l’espanyol és d’Albert Mas Griera, 
una mica massa ficada amb calçador 
pel que fa a la seva imbricació amb 
la música, però correcta pel que fa 
a l’original. De totes maneres, i 
abans de parlar dels cantants, vull 
dir que es tracta d’un espectacle 
descomunal, amb música en direc-
te, setze músics, dirigits per Aday 
Rodríguez Toledo, que varen seguir 
la partitura de Schönberg amb més 
de trenta-cinc cantants sobre l’es-
cenari. No sé si tots de cop, però 
molta gent donant espectacle. De 
fet, quan canten tots plegats val a dir 
que no hi ha cap diferència notable 
amb l’original. Quan parlam un  a 
un, no queda tan clar que siguin els 
cantants idonis per pujar a un esce-
nari, encara que mai no havia vist 
tantes variacions qualitatives entre 
els mateixos protagonistes inter-
pretant una cançó o una altra. A 
unes bé i a altres no tant, per ser 
benvolent i per l’estimació que tenc 
a Les Miserables.  

Em varen agradar Armando Pita, 
Rubén Yuste i Ignasi Vidal, en els 
rols de Thénardier, Bisbe i Javert, 
respectivament, com algunes coses 
de Guido Balzaretti en el paper de 
Marius, però la resta, inclòs, o so-
bretot, el que interpreta Valjean, 
resta moltes possibilitat de titllar 
l’espectacle en el seu conjunt del 
que es mereixeria i m’agradaria. So-
bretot no entenc per què criden si 
porten micròfons. No cridar ajuda-
ria a no desafinar, que no queda bé 
sobre un escenari en el qual s’inter-
preta un “musical”.e

La producció, de Cameron McKintosh, és el millor musical de la 
història, el més representat arreu del món. ENRIQUE CALVO

Un musical espectacular
Aquesta versió de ‘Los Miserables’, ara a 

l’Auditòrium, és la mateixa que la de Broadway

Los miserables 
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Si a principis dels anys no-
ranta m’haguessin dit que 
veuria Les Miserables a 
l’Auditòrium de Ciutat, se-
gurament hauria pensat 

que qui m’ho deia era un il·lús o que 
havia fet dues copes de més. Ha es-
tat així i que ningú no pensi que es 
tracta d’una versió reduïda, o de pe-
tit format. Res més lluny. L’especta-
cle que arriba de Los Miserables és 
el que circula pel món. No és el pri-
mer muntatge, es tracta d’una sego-
na franquícia engalanada amb les 
aquarel·les que pintà l’autor, Victor 
Hugo, que hem de considerar fins i 
tot un valor afegit respecte de la pri-
mera, com a rerefons de l’escenari. 
Tota la resta no deixa de ser un es-
pectacle que segurament cap altre 
escenari de l’illa podria oferir. És el 
mateix que es va poder veure a Ma-
drid o a Barcelona, entre moltes al-
tres ciutats del món, i com en totes 
aquestes es tracta d’un muntatge 
espectacular, com si es tractàs d’un 
espectacle del West End londinenc  
o del Broadway novaiorquès. A par-
tir d’aquí, està clar que estam da-
vant una oportunitat única per po-
der gaudir d’una funció que difícil-
ment tornarem a veure i que fins ara 
no havíem vist mai, si exceptuem un 
festival Wagner que arribà des de 
Dresde al mateix escenari deu fer 
quaranta anys. 

 A l’hora d’escriure està clar que 
condiciona el fet que es tracti d’una 

Crítica 

AMICS RETRATATS 
Colita, ahir, davant d’una paret 
on hi ha les fotos personals que 

té penjades a casa. CÈLIA ATSET

mentant els grans del flamenc, 
mentre treballava fent foto fixa amb 
els cineastes de l’Escola de Barcelo-
na per guanyar-se la vida. Però Co-
lita. Perquè sí! també recull els seus 
treballs menys icònics. Quan van 
aparèixer les revistes gràfiques va 
proposar desenes de reportatges 
que obrien portes a temes mai vis-
tos: la vida en un asil, en un manico-
mi, manifestacions polítiques, d’ho-

mosexuals o la tancada a Montser-
rat. Després ha seguit deixant cons-
tància de la vida a Barcelona. “No 
m’he mort”, diu assenyalant una fo-
to dels Jocs Olímpics. Potser li que-
daria escriure unes memòries: “Se-
rien divertides, però em fa una 
mandra terrible, no tinc ganes de 
batalletes”. El seu llegat no duu lle-
tra i es podrà veure a la Pedrera fins 
al 13 de juliol.e 

Records  
“Fer unes 
memòries  
em fa una 
mandra de 
mort”

El fotoperiodisme reivindicatiu 
A partir del 1970 explota la faceta, potser més desco-
neguda, de fotoperiodista. A Destino, Interviú i Prime-
ra Plana, entre d’altres, perquè va fer sempre de free-
lance, informa de temes compromesos, des del negre 
de Banyoles fins al funeral de Franco, de bracet de pe-

riodistes com Ferran 
Sales. La comissària 
apunta que el que li 
interessava era fer 
“una feina de servei”, 
conscient que deixava 
imatges per a la histò-
ria. En una part de 
l’exposició fins i tot 
ironitza amb la foto-
grafia artística, que 
mai va conrear. 

La mirada sobre la dona 
La imatge de Jorge Herralde amb les 
seves secretàries, que avui sona fora 
de lloc, era un joc: “Totes dúiem mi-
nifaldilla i ensenyàvem les calces!” 
Va jugar amb Pavlovsky, amb Ocaña 
i amb el concepte antifèmina. 


