
L’humor surrealista i irreverent
dels britànics Monty Phyton arriba,
aquest cap de setmana, a Santpedor
amb el musical Artús i els seus ho-
mes. Es tracta d’una adaptació de la
comèdia musical Spamalot, una
paròdia de la llegenda del rei Artús,
que posa en escena  la companyia
bagenca In Bocca al Lupo. 

Amb aquest muntatge la com-
panyia presenta «per primer cop, i
en català, la creació divina de Mon-
ty Python», el musical estrenat a

Broadway fa deu anys, basat en la
pel·lícula del 1974 Els cavallers de la
taula quadrada. Es tracta d’un am-
biciós projecte amb direcció escè-
nica de Guillem Cirera i direcció
musical de Xavier Santamaria i
Joan Comaposada. La companyia,
que es va estrenar als escenaris
l’any 2012 amb el musical Sister
Act, fa en aquesta ocasió «un salt en
els seus espectacles amb la intro-
ducció de nou músics en directe».

Artús i els seus homesés un mun-
tatge que inclou una seixantena

de persones i reprodueix alguns dels
gags més famosos de l’obra dels cò-
mics anglesos: les orenetes, el cas-
tell francès, la lluita del rei Artús i el

cavaller negre, els homes que diuen
ni o el conill assassí, entre molts al-
tres. Segons la companyia de Sant-
pedor,  «l’obra és un cant a la ju-
guesca i a la diversió, amb riques
partitures i espectaculars coreo-
grafies». Dels temes musicals, des-
taquen Ei, que no sóc mort, La can-
çó que fa així, Pots trobar el teu
Greal, Ningú no triomfa a Broad-
way, Què li ha passat al meu paper
o Ell es diu Lancelot. També inclou
la coneguda A la vida cal ser posi-
tiu (en anglès Always look on the

bright side of life), amb la qual
Monty Python va finalitzar el film
La vida de Brian.  

L’espectacle, que parodia l’èpo-
ca medieval i els musicals, narra la
història del rei Artús i els seus ca-
vallers, que han rebut l’encàrrec diví
de buscar el Sant Greal. Durant la
recerca, viatjaran per boscos tene-
brosos i caríssims, visitaran castells
i lluitaran contra bèsties sanguinà-
ries i adversaris màgics i terribles.
Tot un repte per a la jove companyia
de teatre musical.
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Exposicions d’Entrada

� LLOC: El Catalunya. Avinyó. �DIA: diumenge, a les 18 h. �ENTRADA: 8 eu-
ros.  El Catalunya d’Avinyó obre la nova temporada d’espectacles, aquest diu-
menge, amb l’obra Afterplay. Els coneguts actors Fina Rius i Toni Sevilla recupe-
ren dos personatges clàssics del Segle d'Or de la literatura russa: Andrei, el germà
músic de Les tres germanes, i Sònia, la neboda de L’oncle Vània secretament ena-
morada del metge de la família -dues obres escrites per Txèkhov-, per pujar-los
per primera vegada junts a l'escenari i continuar la seva vida a partir d'on l'havia
deixat l'escriptor rus. Els dos personatges es retroben vint anys després, a principi
del 1920, en un cafè de Moscou. Amb text original de Brian Friel i direcció d’Imma
Colomer, és una coproducció del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa (CAET) i
Mola Produccions. El muntatge va obtenir dues nominacions als Premis Butaca
2013. Afterplay obre la nova temporada d’espectacles del teatre Catalunya d’A-
vinyó. Fins a final d’any, passaran per l’escenari avinyonenc la màgia del Mag Lari,
la música de Pep Poblet i dels artistes bagencs Celeste Alías i Santi Careta o el te-
atre familiar de la companyia Jordi del Rio.–REDACCIÓ

EL CATALUNYA D’AVINYÓ ENGEGA
TEMPORADA AMB «AFTERPLAY»

IMATGE PROMOCIONAL

Els membres de la companyia teatral In Bocca al Lupo, que aquest cap de setmana posen en escena el musical «Artús i els seus homes»

ARXIU PARTICULAR

L’humor Monty Python, a Santpedor
La companyia In Bocca al Lupo estrena el musical «Artús i els seus homes», una adaptació de la comèdia «Spamalot»

L’ESPECTACLE

Lloc: Cal Llovet. Santpedor Dies: dissabte,
a les 21 h i diumenge a les 18 h Entrades:
15 euros a taquilla, 13 euros anticipades a la
Llibreria l’Horitzó de SantpedorDirecció
escènica: Guillem Cirera Direcció musical:
Xavier Santamaria i Joan Comaposada.

«Artús i els seus homes»

Música

In Bocca al Lupo és una jove
companyia de teatre ama-

teur que es va constituir fa tres
anys, el 10 d’octubre del 2011 a
Santpedor, «amb la voluntat d’ofe-
rir una alternativa al teatre musical
de la Catalunya Central».  La idea
original neix de la santpedorenca
Esther Castellana, que es va propo-
sar dur als escenaris el musical Sis-
ter Act, un èxit de Broadway pro-
duït per la televisiva Whoopi Gold-
berg. Castellana es va posar en
contacte amb la directora Sílvia
Sanfeliu i el mestre Xavier Santa-
maria, i junts van fer pública la pro-
posta a actors i cantants amateurs
de Santpedor i rodalia. Sister Act
va agafar forma i, en pocs mesos,
es van iniciar els assajos corals
amb la participació d’un primer
grup d’una quinzena de persones
fins a formar l’elenc del muntatge
amb més de mig centenar d’actors,
cantants, ballarins i tramoies. In
Bocca al Lupo va estrenar el musi-
cal el juny del 2012 a Cal Llovet de
Santpedor i el va portar a l’Ametlla
de Merola i al Kursaal de Manresa.
Ara, torna a la càrrega amb un nou
musical, Artús i els seus homes.
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Una jove companyia
de teatre musical


