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Doblar ‘Star Wars’ al català: 
97.000 euros de diners públics 
Plataforma per la Llengua denuncia “el 
tracte discriminatori de les grans distribu-
ïdores de cinema cap als catalanoparlants”, 
perquè el doblatge al català de la nova en-
trega de Star Wars ha costat 97.000 euros 
que ha hagut de pagar la Generalitat, men-
tre que el doblatge al castellà l’ha assumit la 

distribuïdora. Segons l’ONG de defensa del 
català, “tenint en compte les bones pers-
pectives de recaptació d’aquesta versió, i 
que no  està previst que Disney retorni cap 
dels seus guanys a l’administració catala-
na”, cal denunciar que “aquest és un cas 
més d’una situació insostenible i injusta”.CULTURA

Les sales 
independents 

estrenen  
per Nadal

amb la seva dona i secretària, Lotte 
Altmann. Tabares incorpora a 
l’obra un personatge de ficció, un jo-
ve enigmàtic que visita la parella i 
que marca un gir en l’acció de l’obra. 
A partir del debat entre la vida i la 
mort de la parella protagonista, Ta-
bares també parla, diu Sergi Belbel, 
“de l’amor i de la descomposició 
d’Europa”. “En l’obra de Zweig hi ha 
un equilibri total entre la passió i la 
seva saviesa”, diu Gregor Acuña-
Pohl, d’Excéntrica Producciones, 
que fa el paper del jove i que també 
és el coproductor. Les funcions co-
mencen avui i es prolongaran fins al 
10 de gener. 

A la Sala Muntaner, Joan Maria 
Segura ha seleccionat tres grans 
actrius catalanes –Roser Batalla, 
Muntsa Rius i Àurea Màrquez– per 
posar veu i rostre a Boges, la versió 
catalana de l’obra de José Pascual 
Abellán sobre el tractament que 
han rebut al llarg de la història les 
malalties mentals. Boges és la pri-
mera obra d’Abellán, que també 
exerceix de mestre d’educació es-
pecial. La va escriure fa cinc anys 
i abans de Barcelona s’ha pogut 
veure en diverses ciutats de l’Estat 
i a l’Argentina, l’Uruguai i Itàlia. 
“La malaltia mental és fosca, una 
mica esquiva, encara costa parlar-
ne i es veu com una cosa que s’ha 
d’amagar”, diu l’autor. Les prota-
gonistes de la peça són dues dones 
antagòniques que un dia es troben 
a la sala d’espera d’un psiquiàtric. 
La conversa és “una muntanya rus-
sa per a les dues actrius”, diu Joan 
Maria Segura. L’obra estarà en car-
tell a la Muntaner fins al 17 de ge-
ner. Roser Batalla hi actuarà del 16 
de desembre al 3 de gener i Àurea 
Márquez del 6 al 17 de gener.  

Paraules espurnejants 
Oscar Wilde i Shakespeare 
arriben a l’Akadèmia i el Maldà 
El Teatre Akadèmia acaba d’estre-
nar La importància de ser Frank, 
una de les comèdies més conegudes 
d’Oscar Wilde. El protagonista de 
l’obra és el Jack, que s’inventa un 
alter ego per abandonar la tran-
quil·litat de la seva vida al camp, on 
fa de tutor de la seva cosina, la Ce-
cily, i divertir-se a la ciutat. I, de 
passada, fer un retrat dels costums 
i les relacions amoroses a l’Angla-
terra victoriana. La ironia, diu el di-
rector de l’obra, Emilià Carilla, és 
l’eina que Wilde fa servir per “ata-
car la societat burgesa de la seva 
època, i de la nostra, sense embru-
tar-se les mans”. “La ironia és la 
manera elevada de no entrar en 
l’enfrontament frontal –afegeix el 

La cartellera teatral barcelonina rep  
des d’un musical sobre Shakespeare fins al 

debat sobre el suïcidi de Stefan Zweig

director–. L’enginy esquiva la vio-
lència”. L’obra estarà a la cartellera 
fins al 17 de gener. 

El Maldà també ofereix una bo-
na de dosi de bon gust per la parau-
la i l’acció: el director Moisès Mai-
cas hi estrena dimarts Shaking 
Shakespare, un musical basat en 
l’obra del Bard que inclou els dife-
rents gèneres amb els quals s’han 
adaptat els seus textos. Al reparti-
ment hi ha The Hanfris Quartet i 
The Sing Song Sisters. “Ens hem 
inventat el nostre propi Shakespe-
are”, diu l’actor Bernat Cot, que fa 
el paper del dramaturg i que ha 
construït el personatge a partir 
dels seus textos i del coneixement 
que es té de la seva figura. El pro-
jecte de Shaking Shakespeare va 
evolucionar molt des de la primera 
idea, que va ser una iniciativa del 

Comèdia 
L’Akadèmia 
estrena  
un clàssic  
de Wilde  
i el Gaudí el 
musical ‘Sugar’

Les sales independents barceloni-
nes reben el Nadal amb noves estre-
nes. Però les festes no són sinònim 
només de fantasies edulcorades: la 
Sala Beckett i la Sala Muntaner s’en-
dinsen en el terreny delicat de les 
malalties mentals i el suïcidi, i l’Al-
meria Teatre converteix Albert Bo-
adella, el fundador d’Els Joglars, en 
el personatge grotesc que ell mateix 
va retratar a Ubú president. També 
hi ha crítica política a les Vagas y 
maleantas del Tantarantana i més 
música i comèdia a Sugar (Teatre 
Gaudí) i La importància de ser Frank 
(Teatre Akadèmia). Aquestes són 
les estrenes destacades d’aquest 
Nadal a les sales barcelonines. 
 
Autors espanyols d’ara 
La Beckett i la Muntaner 
estrenen Tabares i Abellán 
La dramatúrgia espanyola actual 
s’ha fet lloc aquestes setmanes en 
dos teatres barcelonins. La Sala 
Beckett estrena, dirigida per Sergi 
Belbel, Una hora en la vida de Stefan 
Zweig, del canari Antonio Tabares. 
Va ser el mateix Belbel qui va donar 
a conèixer aquest autor consolidat, 
però poc conegut a la resta de l’Es-
tat, amb l’estrena de La punta del 
iceberg a La Abadía el 2014, sobre els 
suïcidis d’uns executius francesos. 
Amb Una hora en la vida de Stefan 
Zweig, l’autor torna a endinsar-se 
en els límits entre la vida i el desig de 
morir, ja que la peça recrea en clau 
de ficció els últims moments de la 
vida de l’escriptor austríac –inter-
pretat pel veterà Roberto Quinta-
na– abans de suïcidar-se juntament 
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El nou disc de Love of 
Lesbian es publicarà al març
Poeta Halley és el títol del disc que Love of 
Lesbian publicaran al març. Després d’un any 
allunyat dels escenaris, el grup liderat per 
Santi Balmes tornarà a tocar en directe 
per presentar el nou àlbum en tres concerts 
a la Sala Razzmatazz de Barcelona els dies 28, 
29 i 30 d’abril.

El CCCB acollirà activitats 
del Primavera Pro 
El PrimaveraPro, la trobada internacional de 
la indústria musical que se celebra al Macba en 
paral·lel al Primavera Sound, s’expandirà l’any 
que ve al CCCB. L’apartat professional del fes-
tival es farà de l’1 al 5 de juny i abordarà la 
 repercussió de la batalla de l’streaming en el 
sector i el futur del màrqueting musical. 

tenor Josep Fadó. “Tenia moltes 
ganes de cantar àries de Shakespe-
are amb més proximitat de la que 
ofereix un teatre d’òpera”, diu Mai-
cas, que va acabar combinant les 
peces d’òperes inspirades en obres 
de Shakespeare amb adaptacions 
que s’han fet a Broadway. Shaking 
Shakespeare es podrà veure fins al 
10 de gener. 

El bufó Boadella 
Gataro converteix el dramaturg 
en víctima de la seva pròpia obra 
L’actualitat política i social catala-
na també s’ha fet un lloc a la carte-
llera nadalenca, tot i que des d’una 
perspectiva satírica. La companyia 
Gataro estrena dilluns a l’Almeria 
Teatre UBÚadella, una farsa sobre 
el dramaturg Albert Boadella i la 
seva relació amb el poder. El mun-

tatge, en cartell fins al 31 de gener, 
agafa com a pretext l’adaptació de 
l’Ubu roi, d’Alfred Jarry, que el 
fundador d’Els Joglars va fer fa 
vint anys a Ubú president. Mentre 
que aquella obra posava Jordi Pu-
jol en el lloc d’un personatge amo-
ral i grotesc que imposa la seva ti-
rania després de derrocar el rei, ara 
Boadella és el blanc de la seva prò-
pia idea. “És una bufonada sobre el 
gran bufó que és Albert Boadella”, 
diu el director de l’obra, Víctor Ál-
varo, que reconeix que Boadella ha 
fet al llarg de la seva trajectòria la 
tasca “impagable” d’haver popula-
ritzat la tradició burlesca.  

A UBÚadella, Albert Boadella 
està exiliat a Ibèria i ostenta un dels 
càrrecs més alts del món de la cul-
tura. Està obsessionat per l’opinió 
que tenen els seus antics súbdits, 

els polonesos, però es resisteix a 
anar al psicòleg. “En més de 40 anys 
de pertinença a Els Joglars, Boade-
lla també ha recorregut una espiral, 
símbol identificatiu d’Ubú, de ma-
nera ascendent, i ha culminat 
aquest ascens majestuós abdicant 
en el seu fidel més acòlit, Ramon 
Fontserè, amb tant èxit que qualse-
vol diria que el papa Benet XVI i Jo-
an Carles I l’han volgut emular”, 
subratlla el director: “Però tots sa-
bem que ell aspira realment a ser el 
bufó de la cort, així que esperem 
que ens faci gaudir en el seu propi 
Ubú, l’UBÚadella”.  

De Broadway a l’Eixample 
El Gaudí estrena ‘Sugar’, i ‘Lo tuyo 
y lo mío’ torna a l’Eixample Teatre 
El ritme dels musicals de Broadway 
no només és present a Shaking Sha-

kespeare. El Teatre Gaudí estrena 
demà Sugar. Ningú no és perfecte, 
basat en la pel·lícula de Billy Wilder. 
El repartiment inclou una quinzena 
d’intèrprets, entre cantants i balla-
rins, entre els quals destaquen Ivan 
Labanda, Xavi Duch i Bealia Guer-
ra. Sugar, considerat com una co-
mèdia blanca apta per a tots els pú-
blics, es va estrenar a Broadway el 
1972 i va arribar al West End el 1992.  

El refundat Guasch Teatre, ara 
anomenat Eixample Teatre, ha ar-
rencat la seva activitat amb un es-
pectacle que va ser un èxit al Te-
atre Capitol, que també va triom-
far arreu d’Espanya i que tanca la 
gira fent una nova temporada: les 
funcions del musical Lo tuyo y lo 
mío, de la companyia ConUnCan-
toEnLosDientes, dirigida per Jo-
an Maria Segura. La base de l’es-
pectacle és que explica la història 
d’amor d’una parella amb frag-
ments de 75 cançons durant 75 
minuts. Els intèrprets, Manuel 
Ramos i Karen Gutiérrez –alter-
nant-se amb Xènia Reguant–, can-
ten sense un minut de respir te-
mes de Rocío Jurado, Raphael, 
Mecano, Shakira, Paloma San Ba-
silio, Fangoria i Céline Dion, entre 
molts altres artistes.  

Dones que alcen la veu 
Les ‘maleantas’ i un suposat 
assassí parlen damunt l’escenari 
A més d’espectador, el públic de 
Testimoni de càrrec, al Teatre del 
Raval, també té l’oportunitat 
d’exercir de jurat en el judici que 
relata aquesta obra d’Agatha Chris-
tie. Billy Wilder torna a treure el 
cap en aquest espectacle, ja que va 
dirigir l’adaptació cinematogràfica 
del text. L’acusat en aquest judici és 
Leonard Vole, un home jove i atrac-
tiu que presumptament va matar la 
senyora French, una rica anciana 
de qui era amiga, per heretar els 
seus béns. Les proves del cas deixen 
poc marge per declarar-lo inno-
cent, però qui es farà càrrec de la se-
va defensa és Sir Wilfrid Roberts, 
un prestigiós advocat criminalista 
que acaba de patir un atac de cor. 
L’obra s’estrena demà –avui hi ha 
una prèvia– i estarà en cartell fins 
al 31 de gener. 

El Baixos22 del Teatre Tanta-
rantana es converteix en el Club 
Café Maravillas fins al 27 de de-
sembre per parlar d’una sèrie de 
personatges que també han sigut 
jutjats, tant pel sistema judicial 
com per la societat que els envol-
ta. Vagas y maleantas, amb drama-
túrgia i direcció de Raquel Loscos, 
és un espectacle amb actuacions 
musicals que vol reflexionar sobre 
el paper de les dones en la història 
i també en la d’Espanya, des de les 
dones tractades com a objectes de-
coratius fins a les que canten amb 
la seva pròpia veu.e

01. Dones molt 
diverses canten 
la seva història 
a Vagas y 
maleantas. 
TEATRE TANTARANTANA 

02. Antonio 
Tabares 
s’endinsa en les 
últimes hores 
de Stefan 
Zweig. 
SALA BECKETT 

03. La 
importància de 
ser Frank 
critica la moral 
victoriana. 
DAVID RUANO 
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