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Amb deu anys de diferèn-
cia, Adolfo Marsillach va
escriure dues obres que
quedarien per a la posteri-
tat: Feliz aniversario
(1991) i Yo me bajo en la
próxima, ¿y usted?
(1981). Ahir a la nit, la
companyia teatral de la se-
va filla, Blanca Marsillach,
va posar-les en escena al
Caixafòrum amb un es-
pectacle titulat Viajando
con Marsillach, on s’adap-
ten aquestes dues peces
per crear una obra única.
L’espectacle anirà de Bar-
celona a Madrid, passant
per Saragossa, Valladolid,
Pamplona i Sevilla, fins al
gener del 2016.

En aquesta ocasió han
unit forces el programa In-
corpora de l’Obra Social
La Caixa i la companyia de
l’actriu per integrar dins
aquest projecte persones
amb risc d’exclusió social i
amb discapacitat, que han
realitzat les tasques prò-
pies del món de les arts es-
cèniques, com ara auxiliar
de producció, figurinista,

encarregat d’atrezzo o
acomodador.

Aquest programa “valo-
ra les capacitats de la
gent”, afirma Marc Si-
mon, director corporatiu
de l’àrea social de La Cai-
xa. I és que gràcies a la col-
laboració d’aquestes dues
entitats, quan acabi la gira

s’haurà aconseguit la inte-
gració laboral de 62 pro-
fessionals, ja que a cada
ciutat l’equip serà dife-
rent. Simon hi afegeix que
“és una mirada cap als que
ho tenen més difícil”, tot i
que any rere any la socie-
tat “està cada cop més
oberta”.

Per Blanca Marsillach,
és un moment emotiu pel
fet de poder dirigir dues
obres del seu pare, on un
dels personatges està ins-
pirat en ella. El més impor-
tant és demostrar que
“una circumstància perso-
nal mai pot ser un impedi-
ment perquè els teus som-

nis es facin realitat”, apun-
ta la productora.

Els actors que inter-
pretaran les obres del
dramaturg català són
Adela Estévez, el també
director Xabier Olza i Ca-
rol Rovira. Aquesta jove
actriu, nascuda el 1989,
apunta que “són dos clàs-
sics del teatre amb un
text molt bonic”, i afegeix
que “actoralment és un
plaer interpretar-los”.

La tasca de fusionar les
dues obres en una no ha
estat fàcil, sobretot a Feliz
aniversario, ja que es rela-
ta la vida de la protagonis-
ta i “és més complicat triar
els episodis i no perdre la
dramatúrgia de la histò-
ria”, manifesta el director.
En canvi, a Yo me bajo en
la próxima, ¿y usted?, “el
guió està dividit en com-
partiments estancs” més
fàcils de separar.

Els integrants de l’obra
provinents del programa
Incorpora agraeixen
l’oportunitat i destaquen
el fet d’haver pogut gaudir
d’una experiència com
aquesta a un projecte tan
professional. ■

La companyia de teatre de Blanca Marsillach s’uneix a l’Obra Social La Caixa per
realitzar una obra amb persones discapacitades o amb risc d’exclusió social
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El programa
‘Incorpora’ i la
companyia
teatral donaran
ocupació a 62
persones

Una recaptació mundial
de 250 milions de dòlars i
dos caps de setmana con-
secutius liderant la taqui-
lla dels Estats Units han
convertit Ant-man en un
nou èxit de Marvel, i han
confirmat que els superhe-
rois sedueixen les grans
audiències. Curiosament,
a l’Estat espanyol l’home
formiga no ha arrencat
amb bon peu, amb una dis-
creta tercera posició
(800.000 euros de taquilla
el cap de setmana passat),
darrere de Del revés, el nou

film animat de Pixar (se-
gon cap de setmana conse-
cutiu a dalt de tot), que ha
recaptat 1,9 milions d’eu-
ros, i Pixels, comèdia de
Chris Columbus amb
Adam Sandler, que en
l’àmbit internacional s’ha
estavellat, però a l’Estat
ha sumat 900.000 euros.

El nou èxit de Marvel/
Disney s’emmarca en una
tendència que ja fa anys
que dura i no sembla tocar
sostre: els superherois
regnen a la taquilla. Ste-
ven Spielberg hi ha dit la
seva amb Jurassic World,
que el cap de setmana pas-
sat es va convertir en el
tercer film més taquiller
de la història, amb 1.532
milions de dòlars (1.396
milions), darrere d’Avatar
i Titanic. Però fins diven-

dres passat, i des de feia
unes setmanes, el tercer
lloc del podi era per a Ven-
gadores: La era de Ultrón,
amb mitja dotzena de ho-
mes i dones amb superpo-
ders de Marvel (Iron Man,
Capità Amèrica, Thor, la
Viuda Negra...). Spider-
Man  i els X-Men també
són d’aquest segell, i el 21
d’agost estrenaran Los
cuatro fantásticos.

La competència, DC
Comics, tampoc ha estat
de braços plegats els úl-
tims anys, i ha obtingut
sucosos beneficis amb Su-
perman i Batman, que,
per cert, s’enfronten en
una esperada superpro-
ducció que s’estrenarà al
març. Pel 2017, DC Co-
mics portarà al cinema
Wonder Woman. ■
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‘Ant-man’ també regna a la taquilla
Els superherois de
Marvel continuen
triomfant als cines
d’arreu del món

Ant-man, un altre heroi de Marvel que triomfa a la taquilla internacional ■ MARVEL / DISNEY


