
AVUI38 DIMARTS, 6 DE MAIG DEL 2008Cultura i Espectacles

Escena
d’avui
Ruddigore
o la nissaga
maleïda
Versus Teatre
Entretinguda adaptació
lliure de l’opereta de Gil-
bert & Sullivan, amb una
companyia nova de trinca,
Egos, que hi posa moltes
ganes i talent. Encara que
ens repetim, no ens can-
sarem de lloar la feina
d’una sala com la Versus.
(FINS A L’1 DE JUNY)

Només sexe
Teatre Gaudí
Barcelona
El got mig buit: per què el
premi Octubre de teatre
2004 ha trigat tant a es-
trenar-se? El got mig ple:
no us perdeu l’agredolça
comèdia generacional de i
amb Daniela Feixas (n’és
l’autora i hi fa d’actriu), en
què les relacions s’esta-
bleixen –aparentment– a
través del sexe.
(FINS AL 25 DE MAIG)

Antígona
Biblioteca de
Catalunya
La immortal tragèdia de
Sòfocles dirigida per Oriol
Broggi torna a Barcelo-
na... per tercera vegada!
Cal destacar-ne l’elegàn-
cia de l’escenografia i de
l’espai, i l’estira-i-arronsa
interpretatiu entre Clara
Segura i Pep Cruz. Com és
que encara no l’heu vist?
(FINS AL 6 DE JUNY)

MASCLEtà
Sala Tallers TNC
Va de mascles? Sí i no.
Només hi ballen homes,
però les tres coreografies
tenen mirada de dona
(Sofía Asencio, Roser
Montlló i Teresa Nieto).
Elles porten a terme una
prospecció burleta i críti-
ca de l’home (certament
una mica perdut) del
segle XXI.
(FINS A L’11 DE MAIG)

Los niños de
Morelia
Sala Muntaner
Notable exercici de me-
mòria històrica amb un
cert regust a teatre inde-
pendent sobre els nens i
nenes de la República que
van haver de marxar a
Mèxic fugint dels estralls
de la Guerra Civil. Com en
el cas del Versus, aplau-
dim la línia compromesa
que segueix la Muntaner.
(FINS A L’1 DE JUNY)

Homes de
Shakespeare
Teatre
Tantarantana
El dinamisme de la com-
panyia Dei Furbi revisa
Shakespeare amb aques-
ta comèdia bufona en què
hi ha gairebé de tot: un
duel d’espases, cant a
cappella, música en direc-
te i, sobretot, una concep-
ció lúdica de l’escena.
(FINS AL 18 DE MAIG)

Marta
Monedero

Calunreiquecanti...

De notícies no en falten, però al
Poliorama se’n va produir ahir una
de sonada: amb la Rambla a petar
de gent i les estàtues acaparant
turistes, un bé de Déu de jovent
feia cua al vestíbul del teatre i
bona part de la vorera, envoltats
per una munió de fotògrafs. Es
presentaven al càsting de Monty
Python’s Spamalot, el musical ins-
pirat en la pel·lícula dels anys 70
Els cavallers de la taula quadrada
dels humoristes britànics.

Els directors són també humo-
ristes, però nostrats: Tricicle, que
ens sorprenen plantant cara a un
musical en el primer muntatge
que dirigeixen com a grup. “Ens
agraden els musicals i encara més
Monty Python. El seu humor ens
és molt proper”, diu Joan Gràcia.
Carles Sans ho confirma: “Tenim
tanta confiança en el seu humor
que ens hi hem llençat sense por”.

La versió musical ve de Broad-
way. Curiosament, el que més la
separa de la pel·lícula és que paro-
dia amb ganes el teatre que es fa
en aquest carrer de Nova York. Es
va estrenar a finals del 2004 amb
guió i llibret d’Eric Idle, un Python
autèntic, el que canta el més que
pragmàtic tema de La vida de
Brian. John Du Prez, compositor
habitual del grup, ha fet la música.
Tricicle puntualitza que no és una
franquícia calcada. “No podem in-
ventar-nos tot el guió, però hi hem
afegit gags que ens són propers”.

Tornem al vestíbul. Els més de
800 inscrits al càsting estan citats
en diferents torns. El primer és per
al cos de ball. S’escolliran 6 nois i 6
noies. Els afortunats hauran de
tornar a la tarda per passar la pro-
va de cant i actuació: “Als del cos
de ball se’ls exigeix més domini
coreogràfic i menys de cant. Als
papers protagonistes, serà al
revés, però han de saber fer-ho

tot”, ens explica un noi que porta
una samarreta on diu staff. Als ins-
crits els donen la mateixa samar-
reta però hi diu càsting.

Tot i la competència, les cares
d’il·lusió són impagables: “Tinc es-
perances perquè en aquesta feina
la sort és estar al lloc adequat en
el moment que toca”, sentim.

La convocatòria s’ha fet posant
anuncis a les escoles de ball i de te-
atre, però molts ho han sabut per
internet: “A la web Solo actores hi
ha ofertes. Si no, els que ja no
anem a escola no faríem res!”,
diuen. A la cua hi ha un parell de
personatges pintorescos, vestits de
cavaller amb malla i escut. “Hem
vingut amb una màquina del
temps. Havíem treballat molt per al
rei Artur, fèiem de joglars... ” Amb
el personatge posat, no reconeixen
els mòbils, ni els micros i encara
menys els autobusos. Només les
estàtues els són familiars. És la

nota d’humor que no pot faltar on
hi ha el nom de Monty Python, en-
cara que sigui en una cita en la
qual hi haurà alegria i llàgrimes.

Els productors, Stromboli i Fil-
max, dos dels quatre que van pro-
duir Grease, es deixen anar amb
2,4 milions d’euros. En castellà, es-
clar. “Hem d’anar a les grans capi-
tals de gira...”. Vatua! No tan sols
perd el Barça. Surten els primers
resultats: Adriana de Robles, que
també era a Grease, ha passat la
prova. No vol parlar, surt disparada
a preparar-se la prova de la tarda.
Però l’enxampem explicant què
demanen als companys d’altres
torns. Quin bon rotllo! A més dels
ballarins, calen 8 personatges, i
només un és dona. El dia 20 ja s’es-
collirà entre els finalistes. L’estrena,
el 9 de setembre al Victòria. Les es-
tàtues van perdent turistes que
s’afegeixen als reporters i disparen,
sense saber què retraten. ■

Els joves
ballarins
que han
anat al
càsting de
‘Monty
Python’s
Spamalot’
seguien les
indicacions
sense
assaig
previ a la
senyorial
casa d’‘El
llibertí’. El
dia 20 se
sabran els
noms dels
escollits
■ FRANCESC
MELCION

Teresa
Bruna

LaCrònica

Unseglededocumental
britànicalaFilmoteca
Bernat Salvà
BARCELONA

Des dels inicis del cinema
fins a l’actualitat, passant
pel moviment dels anys 30 i
el Free Cinema dels 60, el
documental constitueix un
llegat cabdal per a la histò-
ria del cinema britànic i
d’arreu del món. La Filmo-
teca de Catalunya li dedica

des d’avui fins a l’1 de juny
un dels cicles estrella de la
temporada, sota el títol de
God save the Doc! Un segle
de documental britànic.

Patrick Russell, autor del
llibre100BritishDocumen-
taries (2007) i conservador
del British Film Institute, va
presentar ahir a Barcelona
aquesta retrospectiva, que
inclou 18 sessions amb més

de 40 curts i llargmetratges.
Russell, que avui a les 19 h
presentarà a la Filmoteca
una sessió amb tres films
emblemàtics, va parlar ahir
de la importància del gènere
al seu país: “D’una banda, el
realisme forma part del ca-
ràcter britànic. També s’ex-
plica per què el nostre país
ha hagut de competir en an-
glès amb Hollywood, i el ci-

nema de no-ficció ha sigut
sempre una alternativa ra-
dicala lesgransproduccions
dels EUA”. Alguns dels films
del cicle han sigut molt poc
vistos. En destaca una selec-
ció dels 800 negatius de pri-
mersdelsegleXXqueesvan
trobar fa uns anys en un so-
terrani, de la companyia
Mitchell and Kenyon, que
han obligat a reescriure la
història del gènere a la Gran
Bretanya.

La darrera quinzena del
cicle estarà dedicada a Mi-
chael Grigsby, un cineasta
que, segons Patrick Rus-
sell, “encarna per si mateix
el documental britànic” i
que presentarà personal-
ment dos dels seus films. ■


