
La diversió dels
obrers bigotuts
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Els reis i les reines d’Anglater-
ra ho saben molt bé: almajes-
tuós i immens Drury Lane
Theatre Royal –el teatre més
antic en actiu de la capital bri-
tànica– hi tenen sempre plaça
reservada a la llotja d’honor.
Però, gràcies al nou musical
d’una Coco Comín disposa-
da a enlluernar-nos amb una
gran producció que reuneix a
l’escenari 21 artistes, 500 ves-
tits i una colossal escenogra-
fia de Paco Azorín, ara sabem
que al mateix Drury Lane, i
a quatre passes del teatre re-
ial, hi ha un cabaret en què
els reis no hi posen els peus
perquè els seus clients perta-
nyen bàsicament a la clas-
se treballadoramés prole-
tària. I al qual les reines no
poden tenir accés perquè per
entrar-hi es requereix lluir bi-
goti. Uns esculls que, en qual-
sevol cas, tampoc són insalva-
bles. Ja veureu com tots i totes

trobem la forma de ficar-nos
en aquest local dirigit per la
famíliaMoustache (aneu
lligant caps sobre el nom del
music-hall?) i veure quina me-
na d’espectacles es couen aquí
dins al llarg de les dues prime-
res dècades del segle passat.

El tap dance atemporal
Coco Comín afirma amb or-
gull que els ballarins de teatre
musical formats a Barcelona
s’han guanyat un gran pres-
tigi a escala europea. I ella
n’és responsable en gran me-
sura, atès el planter de pro-
fessionals del sector que han
sortit de la seva escola. El
mateix planter del qual es

nodreix el cos de ball d’un
muntatge en què tot passa pel
claqué i la seva derivació con-
temporània, el tap dance. A
ritme de claqué, la directora
i/o (segons el cas) coreògrafa
d’espectacles com ara Chica-
go, Fame i Grease, aconsegui-
rà que un grapat de cançons
molt populars nascudes al
llarg dels darrers trenta anys
es fiquin al Moustache com si
haguessin nascut en aquells
dies en què l’Anglaterra victo-
riana deixava pas a l’era edu-
ardiana. I entre cançó i cançó,
la història de la família Mous-
tache ens farà riure, emocio-
nar-nos i intrigar-nos. Sempre
amb un toc britànic, of course.

RAMON OLIVER

Al Moustache, escoltarem cançons populars dels darrers trenta anys. FOTO: LUIS TATO

MOUSTACHE, A RHYTHM MUSICAL COMEDY

CREAT I DIRIGIT PER COCO COMÍN. COREOGRAFIA: COCO COMÍN, SHARON LAVI, JÚLIA
ORTÍNEZ. INT.: SERGIO FRANCO, BLAI JUANET, ERNEST FUSTER, ALBERTMARTÍNEZ,
JOAQUÍN CATALÀ, MARIA BOSSY, SHARON LAVI, JÚLIA ORTINEZ. DIR. MUSICAL:
XAVIERMESTRES. LLOC: TEATRE APOLO. AV. DEL PARAL·LEL, 59. METRO: PARAL·LEL (L2,
L3). TEL.: 932 997 081. DATA: FINS AL 15/1. HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS., 17.30 I

21.30H; DG., 18H. PREU: 25-35€. • Teatreapolo.com

COCO COMÍN ENS FA VIATJAR A LA LONDRES DE PRINCIPI DEL SEGLE XX

PER FICAR-NOS EN UN MUSIC-HALL PLE DE RITME I DE CLAQUÉ

LA FORTUNA DE SÍLVIA
Ha arribat l’hora de fer justícia a Sagarra. I d’atorgar-li l’èxit que no
va rebre quan es va estrenar al Romea, l’any 1947, aquesta obra que
l’autor definia com “una de lesmeves comèdies que jom’estimomés”.
Però no costa gaire endevinar les raons d’aquest fracàs; el mateix
autor les veia clarament. El públic seguia esperant el retorn del creador
d’‘El cafè de laMarina’, ‘La filla del Carmesí’ i ‘L’hostal de la Glòria’. I
en canvi, i com va passar també amb ‘Galatea’ i ‘Ocells i llops’ (totes
dues vistes també al TNC en aquests darrers anys), el que ara Sagarra
li oferia des de l’escenari era un teatremarcat per l’experiència que
suposava acabar de viure dues guerres i dues postguerres. I també,
per l’impacte causat pel nou teatre que arribava dels Estats Units
(Steinbeck, TennesseeWilliams) o que s’estava coent a l’existencialista
París de Sartre i Camus. De fet, la Sílvia d’aquest espectacle estupen-
dament interpretat per Laura Conejero ni tan sols resideix al nostre
territori: la trobem vivint en una ciutat centreeuropea i situada en tres
moments diferents associats al desastre bèl·lic que acabava d’assolar
el Vell Continent quan l’obra va ser estrenada. I la trobem a ella
mateixamarcada per la pobresa i la tragèdia.
DE JOSEP MARIA DE SAGARRA. DIR.: JORDI PRAT I COLL. INT.: LAURA
CONEJERO, ANNA ALARCÓN, MUNTSA ALCAÑIZ, ALBERT BARÓ,
BERTA GIRAUT, PEP MUNNÉ. LLOC: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
(SALA PETITA). PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1). TEL.:
933 065 700. DATA: FINS AL 25/12. HORARI: DE DC. A DS., 20H;
DG., 18H. PREU: 11,50-23€. 10%DE DESCOMPTE.• Tnc.cat

100x100 BLAKE
Ja sabeu el que això significa: quan les capacitats mentalistes de Blake
funcionen al cent per cent, cal evitar els mals pensaments, perquè te’ls
pot llegir com si el teu cap fos un llibre obert. Més encara si tenim en
compte que, en la nova proposta, Blake es vol presentar més intimista
quemai, en un escenari envoltat d’una penombra inquietant i amb
l’única companyia d’una càmera negra, una taula i un tamboret. Po-
seu a tot plegat una banda sonora que t’enxampa i aquesta veu seva
que et deixa sense defenses, i no cal dir resmés: estem completament
a les sevesmans. DE I AMB BLAKE. SALA BARTS. AV. DEL PARAL·LEL,
62. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 933 248 494. FINS A L’11/12.
HORARI: DV. I DS., 21.30H; DG., 20H. PREU: 22€.• Barts.cat

+ estrenes

Laura Conejero interpreta estupendament la Sílvia. FOTO: DAVID RUANO


