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Us ho dic sincerament: si em
toqués fer una llista asse-
nyalant quines són per a mi
les millors comèdies de la
història del cinema, hi figu-
raria sempre en primer lloc
Some Like it Hot. Que, per si
de cas no hi havíeu caigut,
és aquella fabulosa pel·lícu-
la interpretada perMarilyn
Monroe, Jack Lemmon i
Tony Curtis que, quan es
va estrenar amb retard i
amb talls de censura a l’Es-
panya de finals dels cin-
quanta, va ser batejada Con
faldas y a lo loco.

I això que el tàndem res-
ponsable del tan admirable
divertiment podria compe-

EL TGB TORNA A DEMOSTRAR-NOS LA SEVA FAL·LERA PEL MUSICAL I ESTRENA A CASA NOSTRA

‘SUGAR’, L’ADAPTACIÓ AL GÈNERE D’UNA COMÈDIA CINEMATOGRÀFICA DEL TOT MAGISTRAL

R. OLIVER

SUGAR (NINGÚ NO ÉS PERFECTE)

MÙSICA: JULE STYNE. LLIBRET: PETER STONE. LLETRES: BOBMERRILL. ADAPTACIÓ:
ROSER BATALLA. DIR.: PAU DOZ. DIR. MUSICAL: BERNAT HERNÁNDEZ. INT.: BEALIA
GUERRA, XAVI DUCH, IVAN LABANDA, PEP CORTÉS, MARIA SANTALLUSI. DATA:
DEL 18/12 AL 31/1. LLOC: TEATRE GAUDÍ BARCELONA (TGB). SANT ANTONI MARIA
CLARET, 120. METRO: HOSPITAL DE SANT PAU (L5). TEL.: 936 035 152. PREU: 24€.
HORARI: DT., DC. I DV., 21.30H; DS., 18 I 21.30H; DG., 18H.Ivan Labanda, Bealia Guerra i Xavi Duch, els bojos anys vint. FOTO: ANDREU DOZ

Amb els gàngsters al talons
i les faldilles arremangades

“Ningú no és perfecte”,
diu el milionari Osgood Fiel-
ding III a la darrera escena
de la pel·li, tot pronunciant
una frase que s’ha fet cèle-
bre i que va també ben car-
regada d’ambivalència sexu-
al. Però, encara que ningú
no sigui perfecte, el talent
de Wilder i Diamond es va
acostar sovint a la perfecció.

El Sant Valentí menys romàntic
Aquest va ser sens dubte el
de l’any 1929. Mentre els en-
amorats s’enviaven tendres
postals amoroses, els gàngs-
ters de Chicago (diuen que
les ordres van provenir del
mateix Al Capone) van apro-
fitar la jornada per perpetrar,
en un garatge de la ciutat,
una massacre destinada a re-
duir a la misèria una banda
rival. I esclar: si has sigut tes-
timoni involuntari d’una cosa

tir amb ell mateix, si tenim
en compte que el gran direc-
tor BillyWilder i el seu no
menys gran coguionista ha-
bitual I. A. L. Diamond van
ser alhora els creadors d’al-
tres meravelles, com ara la
força més amarga L’aparta-
ment, la políticament càusti-
ca Un, dos, tres… i la notable-
ment malenconiosa La vida
privada de Sherlock Holmes.
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És el que tenen les festes na-
dalenques: els nens es fanmés
quemai els reis de la casa i
els protagonistes de tot. Tant
és així, que aquesta setmana
els més petits –estem parlant
d’un espectacle especialment
pensat per a criatures d’en-
tre tres i sis anys– fins i tot
s’han escolat a la secció de tea-
tre per a adults per presentar-
nos un dels seus personatges
més estimats. I és que, i amb
el permís de la veterana, gla-
murosa i insubstituïble Peggy
de Sesame Street (ella sempre
tindrà un lloc d’honor al nos-
tre cor entre els representants
de la raça porcina), la petita
Peppa Pig s’ha transformat en
una veritable reina del món
de l’espectacle des que va fer la
seva primera aparició a la tele
com a dibuix animat el 2004.

Britànica de naixement, tot i
que avui en dia les seves breus
aventures s’han fet del tot in-
ternacionals, la Peppa posseeix
ja, malgrat la seva poca edat,
aquell sentit de l’humor ab-
surd tan característic dels seus
compatriotes insulars. De fet,
el seumón del tot antropomòr-
fic sempre té quelcom de boge-
ria surrealista.

Un dia com qualsevol altre
Però alhora la Peppa i els seus
companys d’animació ens fan
sempre partícips de situacions

ben quotidianes i ben similars
a les que viu qualsevol criatu-
ra humana. I s’enfronten ara a
un problemamolt seriós: per
culpa de les maleïdes goteres,
el seu col·le ben aviat no tindrà
un sostre capaç de resguardar
els alumnes. Vosaltres què fa-
ríeu, en el seu cas? Esperar que
l’ajuntament, els adults o qui
sigui actuï? Doncsmolt mal
fet! Cal prendre exemple de
la Peppa Pig i muntar una bo-
na fira per recaptar calerons!
I a sobre, i amb el cop demà
deMr. Potato –un convidat
també ben popular–, segur que
treballar per la causa pot re-
sultar alhora ben divertit.

PEPPA PIG, LA TOCINETAMÉS CÈLEBRE DEL REGNE UNIT I UNA DE LESMÉS POPULARS ENTRE ELS

NENS DE TOT EL MÓN, ES POSA A SALTAR PELS BASSALS I A CANTAR CANÇONS AL TEATRE APOLO

R. OLIVER

PEPPA PIG. BIG SPLASH!

A PARTIR DE LA SÈRIE CREADA PER NEVILLE ASTLEY I MARK BAKER. DATA: FINS AL
23/12. LLOC: TEATRE APOLO. AV. PARAL·LEL, 59. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TEL.:
932 997 081. PREU: 18-28€. HORARI: DV., 18H; DS. I DG., 12, 16 I 18.30H; DL. I DT.,
18.30H; DC., 16 I 18.30H.

Peppa Pig i els seus companys d’aventures. FOTO: PROACTIV

L’escola s’està quedant sense sostreaixí, ja et cal buscar un
bon amagatall. Aquest és
el cas del contrabaixista
Jerry i el saxofonista Joe,
que han passat de ser dos
músics a l’atur a practi-
car un fulminant canvi de
sexe per formar part de
les Society Syncopaters,
una bandamusical inte-
grada per noies en la qual
l’explosiva Sugar, a més
a més de tocar l’ukele-
le, porta la veu cantant. I
Sugar va ser precisament
el títol amb què es va es-
trenar al Broadway del
1972 aquest musical amb
partitura de Jule Styne, el
compositor de clàssics
com araGypsy o Funny
Girl, per esmentar dues
obres que ara mateix tor-
nen a triomfar a la carte-
llera de Londres. Doncs
de ben segur que també el
TGB té un nou triomf en-
tre mans gràcies a aquest
espectacle que reuneix
una vintena d’intèrprets,
que està protagonitzat
per excel·lents professi-
onals i que llueix pòster
de Jordi Labanda (no en-
debades és el germà d’un
dels protagonistes).


