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GODOY Y YO

La veu de Godoy, segur que tots la

reconeixeu ambmolta facilitat: al

cap i a la fi, estem parlant de qui,

als seus 72 anys, presumeix de ser

elmonologuistamés veterà de tots

els que corren pels nostres escenaris

reals o virtuals. Però a qui pertany

l’altra veu que sona constantment

al nou espectacle que s’ha inventat

Godoy, després de cinc anys pas-

sejant per tot arreu el seu anterior

‘Verás que todo esmentira’? Els

bons cinèfils segur que en aquesta

veu hi reconeixen en certsmoments

Robert Redford, o Kevin Costner,

o ChristopherWalken. I no van

desencaminats, perquè la veu en

qüestió pertany aManolo García,

unmolt conegut actor de doblatge

que presta les seves cordes vocals

a tots aquestsmites de Hollywood.

Ara, Godoy ha comptat també amb

ell a l’hora de confeccionar una pro-

posta en què, humor i confessions

personals a banda, tot té un cert

aire de bon cinema negre a l’estil

de l’edat daurada de Hollywood.

DE I AMB GODOY. SENSE DATA DE
COMIAT. CLUB CAPITOL (SALA 2). LA
RAMBLA, 139. METRO: CATALUNYA
(L1, L3). TEL.: 934 122 038. PREU:
18-21€. HORARI: DE DC. A DV.,
20.15H; DS., 18.15 I 20.15H;
DG., 17.30H.

CICLE COMPANYIES EN XARXA:

‘OVIDIA (COEURS EN TRANSIT)’

També els titelles poden viure les

seves bones tragèdies. I com a

mostra, aquí tenim un espectacle

guardonat que ens arriba des de

Bèlgica, i que està protagonitzat per

titelles un xic traumatitzats ficats

en un ambient ben inquietant: un

motel de carretera que encara que

no sigui el de ‘Psicosi’, a primer

cop d’ull el pot recordar unamica.

De fet, també el director d’aquest

establiment sembla un personatge

ben estrany, encara que no resulti

tan perillós comNorman Bates.

Esclar que no és pas aquest hostaler

qui es fica nit rere nit dins els somnis

d’Ovidia, sinó el record del seu

germà bessó encara compartint

amb ella l’útermatern. LA SOCIÉTÉ
DE LAMOUFFETTE. FINS AL 5/10.
TEATRE TANTARANTANA. C/ DE
LES FLORS, 22. METRO: PARAL·LEL
(L2, L3). TEL.: 934 417 022. PREU:
15-18€. HORARI: 21H; DG., 19H.

LOVE FOR SHAKESPEARE

Ja sabeu que enguany, al Lliure,

ens farem (ens estem fent ja,

si tenim en compte la ‘Victòria

d’Enric V’ que es representa al

Lliure de Gràcia) un bon banquet

de Shakespeare. I per declarar

oficialment inaugurada la Ruta

Shakespeare (així és com l’anome-

na el mateix Lluís Pasqual), aquí

tenim un grapat d’estupendes

actrius que volen proclamar ben

fort el seu amor pel bard pronun-

ciant les seves paraules –recordeu

que també va ser el gran Willy qui

va escriure allò de “words, words,

words…”– mitjançant una lectura

dramatitzada amb música de

piano i clavicèmbal (gentilesa de

Dani Espasa) inclosa. DIR.: LLUÍS
PASQUAL. DRAMATÚRGIA: MARC
ROSICH. INT.: LAURA CONEJERO,
MARÍA HINOJOSA, MÍRIAM
ISCLA, MAIKA MAKOVSKI, LAIA
MARULL, JUDITH NEDDERMANN,
LÍDIA PUJOL, MERCÈ SAMPIETRO,
ROSA MARIA SARDÀ, EMMA
VILARASAU. 6/10. TEATRE LLIURE
MONTJUÏC. PG. SANTA MADRO-
NA, 40. METRO: POBLE SEC (L3).
TEL.: 932 892 770. PREU: 29€.
HORARI: 20.30H.

+ estrenes

LA COMPANYIA GATARO RET HOMENATGE A DAGOLL DAGOM RECUPERANT UN DELS SEUS MUSICALS MÉS EMBLEMÀTICS

El cel dels bergants noctàmbuls

Ho va deixar escrit Manuel
Vázquez Montalbán a la
lletra de l’himne (estupenda
lletra, per cert, i estupenda
música d’Albert Guinovart)
que va dedicar a la que durant
dècades va ser l’avinguda més
festiva, canalla i plena de vida
nocturna, teatre i espectacles
musicals de tota mena de la
ciutat de Barcelona: el mític
Paral·lel d’altres temps pel
qual, com sabeu, sospira
també sempre Xavier Albertí.
Deia Vázquez Montalbán: “Hi
ha carrers que tenen pressa,
hi ha carrers que tenen sol,
hi ha carrers que tenen lluna
i hi ha carrers que ho tenen
tot”. I aquell Paral·lel en
què hi cabien “cupletistes,
transformistes, traficants
de bona mort, anarquistes
i rendistes, jugadors de
mal d’amor”, evidentment
pertanyia a aquesta mena
de carrers. I es mereixia
el gran homenatge amb
forma de musical de gran
format que Dagoll Dagom
va presentar el molt olímpic
1992 al Teatre Victòria, situat
precisament al cor mateix de

R. OLIVER

FLOR DE NIT, EL CABARET

VERSIÓ DE L’ESPECTACLE DE DAGOLL DAGOM. TEXT:MANUEL VÁZQUEZMONTALBÁN.
MÚSICA: ALBERT GUINOVART. CIA. GATARO. DIR.: VÍCTOR ALVARO. DIR.MUSICAL:
XAVIER TORRAS. COREOGRAFIA: BEALIA GUERRA. INT.: BETH RODERGAS, LLUÍS
CANET, JORGE VELASCO, BEALIA GUERRA, FRANK CAPDET, GRACIA FERNÁNDEZ, JOAN
VÁZQUEZ. DATA: DEL 3/10 AL 20/11. LLOC: TEATRE ALMERIA. SANT LLUÍS, 64.METRO:
JOANIC (L4). TEL.: 933 518231. PREU: 15-24€. HORARI: DE DC. A DS., 20H; DG., 17H.

Paral·lel. L’estrena va tenir
lloc quatre anys després que
salpés la nau deMar i cel, ara
feliçment recuperada amb
motiu del 40è aniversari de
la companyia. I encara que
l’èxit popular no resultés tan
aclaparador, ben aviat aquell
espectacle titulat Flor de nit
(com explicava Montalbán,
l’equivalent català al dondiego
de noche, que només s’obre i
deixa anar un perfum intens
quan el sol s’ha amagat)
va esdevenir ben aviat un
referent mític del teatre
musical fet a casa nostra.
Des del 1992, ha plogut
prou perquè Dagoll Dagom
hagi donat al seu espectacle
la segona vida (o fins i tot
tercera, en el cas del vaixell
pirata) que han conegut molts
altres dels seus espectacles.
Però aquest retorn –i després
del sumptuós concert esceni-

ficat ple de grans figures que
Teatralnet va oferir al Teatre
Condal el 2011– ens arriba
finalment de la mà (una mà
que és també tota una garantia
de qualitat teatral i estil propi
ben definit) de la companyia
Gataro. Aquesta gent,
comandada per Víctor Alvaro,
s’ha proposat traslladar el
Paral·lel al barri de Gràcia.
I transformar el seu teatre
en el cabaret Flor de Nit, un
local que –com passava a tants
altres locals de l’avinguda en
aquells anys anteriors a la
guerra civil en què ens situa
l’obra– esdevé una mena de
peculiar democràcia sense
barreres socials pel mig: aquí,
posem per cas, comparteixen
taula els senyorets cràpules
arribats des de Pedralbes amb
els anarquistes disposats a fer
saltar pels aires les fàbriques
dels pares d’aquests senyorets.

Beth Rodergas es transforma en Rosa. FOTO: CLAUDIA SERRAHIMA

Les titelles d’Ovidia.


