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Somriuresde teatre

Setembre, el mes en què tot
torna a començar. Comen
ça el curs escolar, per
exemple, i els nens i les ne

nes preparen amb il∙lusió els seus
llibres i motxilles. Estan contents
(malgrat el que vindrà). De la ma
teixamanerael setembreés també
el mes de l’inici del curs teatral, i
amblamateixaalegriainfantil,una
mica badoca, si es vol, els professi
onalsdel teatrebarcelonívancele
brar ahir a la nit la gala quemarca
l’inici de la temporada, i ho van fer
amb aires de celebració de final de
curs.
Catalunyaaixecael teló, es vadir

la festaalTeatredelLiceu.Vacon
sistir en un llarg tràiler de la tem
porada que comença, amb petons
delsactorsenllaunats ièmfasienel
musical. Comsi la pel∙lícula del te
atre que ve fos una comèdia, mal
grat tot.Malgrat la tragèdia de Sò
crates, que s’instal∙larà al Romea.
Malgrat el dramadisfressat de ria
lles que és Marits i mullers, de
Woody Allen (Villarroel).Malgrat
el drama, en fi, de Crec en un sol
Déu, dirigitperLluísPasqual ipro
tagonitzat per Rosa Maria Sardà,
que transcorrea la franjadeGaza.
Abel Folk, abans de començar la

gala, va demanar (va implorar) un
somriure,“queensestanveientala
tele”. Perquè avui no ésdia depre

ocupacions, vadir. I llavors va sor
tir Onofroff, l’hipnotitzador, per
suggestionarnos (i amb alguns
semblaquehovaaconseguir).
A partir de llavors, va manar la

música i la dansa. Amb Dancing
Queen, tret de Mamma Mia, fins
arribar al Seasons of love, un altre
número d’un altre musical que ve:
Rent, que arribarà al Principal, i
que pràcticament va acomiadar la
gala.

Imentre els actors i actrius llan
çavenpetons iméspetonsdesdela
pantalla, es parlava, també en ví
deo, dels teatres: petits, de proxi
mitat, del teatre familiar, i del tea
tre públic. Perquè tot comença de
nou, i éselmomentd’estaralegres,
ensdeien.
Els mestres –i amb ells tornem

un altre cop a l’escola– de la ceri
mòniavanserClaraSegura, lapro
tagonista d’aquests Incendis tea

tralsquenocessen, iBrunoOro,un
actor que abans s’hauria definit
com amultifacètic i ara com a tot
terreny.
Es va ballar claqué, es va recor

darShakespeare iesvacantaròpe
ra “amb il∙lusió”. Va ser una gala,
dirigidaperElisendaRoca,marca
da per una platea entregada, com
d’amics. I és que fora comença el
fred ielxouhadecontinuar.
I continuarà.!

DAVID AIROB

Interpretació deDancing queen, del musicalMammamia
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Setmana
de cultura
catalana a
Xangai al
novembre
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

La ciutat de Xangai viurà una
setmana marcada per la cul
tura catalana. Serà de l’1 al 8
de novembre i servirà per
commemorar els 15 anys de
l’agermanament entre Barce
lona i Xangai i els 10 del Cata
lan Institute of China.Hi hau
rà una trentena d’activitats i
s’esperen fins a mig milió de
visitants. Destaca especial
ment l’exposició MediaDalí,
que organitzen K11 Art Foun
dation i la Fundació GalaSal
vador Dalí en un centre co
mercial privat, que s’estendrà
tres mesos. També hi haurà
una exposició del fotògraf Ga
bi Beneyto sobre imatges en
3Den gran format de l’obra de
Gaudí. Un altre dels plats
forts de la setmana serà la pre
sència per primera vegada a la
Xina dels Castellers de Vila
franca, que desplaçaran fins a
200 persones. En l’àmbit mu
sical el públic xinès podrà
gaudir amb la rumba catalana
del grup La Málaga i amb el
grup Aupaquartet de jazz i
funk.!


