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La Banda Municipal del Polo 
Norte es posa llatina al Grec
La Banda Municipal del Polo Norte, liderada pel 
cantant i periodista Òscar Andreu, apadrina avui la 
sessió de música independent llatinoamericana 
del festival Grec, que s’ha titulat Bajo el volcán (I 
can’t believe it’s Latin!). Els convidats són els 
colombians Mitú i els mexicans Descartes a Kant, 
que també actuaran a la Sala Barts. 

Abba i Beatles sonaran  
al festival Golden Revival
Golden Revival vol ser una celebració de la música 
més popular del segle XX, com la d’Abba, els 
Beatles i Creedence Clearwater Revival. Avui 
actuaran al Razzmatazz (on s’ha traslladat la cita, 
prevista al Poble Espanyol) tres bandes que els 
reten homenatge: els australians Björn Again i els 
barcelonins Abbey Road i Willy & the Poorboys. 

Fidelitat  
“La novel·la 
agrada a 
molta gent. 
No la podem 
trair”, va dir 
Àngel Llàcer 

El musical  
‘El Petit Príncep’ serà 
tecnològic i artesanal

nois, no es farà pública fins a la tardor. 
El musical s’estrenarà el 5 de desem-
bre a la sala Barts i es podrà veure fins 
a l’11 de gener. Llàcer sí que va avançar 
el seu paper. Igual que Saint-Exupéry, 
serà un aviador que farà de narrador. 
Elena Gadel, que interpretarà la Ro-
sa, va oferir el moment més intens de 
la presentació quan va interpretar un 
tema sobre l’amor que el Petit Príncep 
sent pel seu personatge. “Si el que vols 
és la flor t’hauràs de punxar”, diu la 
lletra. “Mira’m, sóc tan bonica que 
quan em mira tothom s’hipnotitza”, 
va cantar Gadel. Abans, Manu Guix, 
l’autor de la música, director musical 
i també productor de l’espectacle, ha-
via interpretat el tema El meu asteroi-
de, gairebé una versió sideral de País 
petit, de Lluís Llach.  

Un viatge per planetes i ritmes 
“He concebut la música sense cap 
prejudici ni cap idea preconcebuda 
–va afirmar Manu Guix sobre la par-
titura de l’espectacle–. És un musical 

molt fantàstic en què el Petit Príncep 
viatja per molts planetes i parla de 
sentiments reals i molt profunds”. Va 
avançar, també, que “cada cançó és 
un món” i que no hi haurà cap estil 
predominant al musical. “Hi haurà 
balades, temes amb amalgames rít-
miques i altres de més contempora-
nis i pròxims al jazz”, va afegir. 
L’equip artístic està treballant en una 
quinzena de cançons i l’espectacle es-
tà previst que duri 1 hora i 20 minuts.  

El Petit Príncep s’ha traduït a més 
de 260 llengües i se n’han venut 140 

La cantant i actriu Elena Gadel interpreta la Rosa del musical sobre El Petit Príncep. LAURA ARAGÓ

milions d’exemplars. L’encarregat 
d’adaptar-la per a aquest musical i 
d’escriure les lletres de les cançons és 
el dramaturg Marc Artigau, que al ge-
ner va estrenar Un mosquit petit al 
TNC. “El nostre objectiu és que 
l’obra arribi a tothom”, va afirmar 
Llàcer. “El Petit Príncep forma part 
del record de tothom. Els pares la 
voldran compartir amb els fills i els 
nens la descobriran. Agrada a molta 
gent i cadascú en fa la seva pròpia lec-
tura. No podem trair-la”, va conclou-
re el director.e

Àngel Llàcer i Elena Gadel protagonitzaran 
l’obra, que s’estrenarà al desembre al Barts

El musical d’El Petit Príncep promet 
ser trepidant. L’escenografia inclou-
rà elements mòbils i mappings en 3D, 
i el disseny de so comptarà amb nom-
brosos canals d’àudio que embolca-
llaran el públic. Però el muntatge no 
renuncia al treball més artesanal i un 
altre dels seus pilars serà el pes i la 
proximitat dels intèrprets i l’afany 
d’explicar la història per a grans i pe-
tits del cèlebre personatge d’Antoi-
ne de Saint-Exupéry.  

Àngel Llàcer, Manu Guix i La Per-
la 29, la productora d’Oriol Broggi, 
han presentat el repartiment de l’es-
pectacle, format per Elena Gadel, Xa-
vi Duch, Marc Pociello i el mateix Llà-
cer, que interpretaran una dotzena de 
personatges, i han avançat alguns dels 
temes de l’obra. Però la identitat del 
protagonista, seleccionat en un càs-
ting on van participar un centenar de 
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‘El capital’: una comèdia política amb les teories de Karl Marx?
s’adonen que qui representa el movi-
ment real ciutadà és un govern con-
servador, un fet que suposa una pa-
radoxa”, explica Creuzevault. Aques-
ta reflexió política desencadena dis-
cussions sobre el fetitxisme de la 
mercaderia, la relació entre treball i 
capital, la lluita de classes i la redis-
tribució de la riquesa.  

Una societat mecànica 
Mitjançant diàlegs vius i ràpids 
–malgrat que l’obra dura dues hores 
i mitja–, El capital exposa com la so-
cietat s’ha sotmès a l’economia i ha 
quedat encadenada a la mercantilit-
zació. Creuzevault no creu que ha-
gin canviat gaire les coses des d’ales-
hores, sinó més aviat al contrari: 
“Ara és pràcticament impossible ser 
autònom en res. La nostra vida de-
pèn d’un munt de coses que no po-
dem controlar”, assegura. Segons el 
director, actualment proliferen les 
conductes mecàniques a l’hora de 
fer intercanvis mercantils mentre 

Humor i reflexions s’uneixen a El capital per 
exposar el pes de l’economia en la societat. FESTIVAL GREC

que en les relacions personals “no 
sabem com comportar-nos perquè 
no tenim una pauta”, apunta. A l’es-
pectacle, la farsa és doble. D’una 
banda, l’humor treu pes a les discus-
sions i ajuda a entendre, de mane-
ra amena, les teories marxistes. Pe-
rò, de l’altra, el muntatge fa tocar de 
peus a terra i mostra que “la nostra 
vida quotidiana és una mentida, 
perquè tots portem una màscara”.  

Malgrat les influències històri-
ques i polítiques de l’obra, Creze-
vault deixa clar que la seva preten-
sió no és fer teatre didàctic. “Vivim 
en un entorn molt perillós, en què 
l’únic que ens uneix és el mercanti-
lisme. Tot és tan confús que es ne-
cessita molt de temps per compren-
dre aquest caos i aportar solucions”, 
diu. Per això, amb El capital busca 
“que la gent conegui i entengui com 
l’organització de la societat influeix 
en el nostre comportament”, per-
què “quan prens consciència de les 
coses, saps com actuar”.e

“L’avorriment que genera l’econo-
mia política és la millor arma de de-
fensa del capitalisme”, sentencia el 
director d’El capital, Sylvain Creuze-
vault. Per demostrar que les teories 
marxistes no sempre provoquen ba-
dalls, el creador, jove valor en alça del 
teatre francès, ha enllaçat l’essència 
dels textos de Marx amb la comèdia 
dalt de l’escenari. El resultat d’aques-
ta combinació és una obra gran for-
mat, amb catorze actors a escena, co-
produïda per una quinzena de tea-
tres francesos i el festival Grec, i que 
es podrà veure d’avui a dissabte al 
Teatre Lliure.  

L’obra viatja fins al maig del 1848 
a París, en un moment convuls per a 
França. El país ha viscut les primeres 
eleccions per sufragi universal mas-
culí, però un grup de parisencs no ve-
uen clar el procés democràtic. “Ells 
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