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Propostes per a totes les edats LLL

MARTA CERVERA
BARCELONA

regna per Nadal

E
ls musicals s’imposen a la 
cartellera de Barcelona de 
cara a les festes de Nadal. 
Com a novetat destaquen 

el retorn de Geronimo Stilton i l’úl-
tima creació de Dagoll Dagom, Sca-
ramouche. I entre les reposicions, El 
petit príncep i Pepa Pig Big Splash, que 
s’acaba avui a la sala Barts.  

ALLAU DE MUSICALS

Del segle XVIII  
al món de Fantasia
L’aclamada producció Scaramouche, 
un musical de capa i espasa ambien-
tat en les albors de la Revolució fran-
cesa, ha sigut un apassionant duel 
musical i creatiu per a Dagoll Dagom. 
El públic surt entusiasmat del Teatre 
Victòria després de veure aquesta his-
tòria amb guió i direcció de Joan Llu-
ís Bozzo i música d’Albert Guinovart 
que combina amor, història, aventu-

El musical
les noves aventures de Geronimo Stilton i el trepidant 
‘Scaramouche’ coincideixen amb la reposició d’‘El petit príncep’

tortell Poltrona i Albert Pla formen tàndem en 
l’esbojarrat xou ‘PP’, una de les estrenes d’aquestes dates

res i humor i posa en escena 18 actors 
i 10 músics.
 Entre els protagonistes, destaquen 
primeres espases del gènere musical. 
L’heroi emmascarat Scaramouche és 
Toni Viñals i el seu oponent, el Mar-
quès d’Echalonne, Ivan Labanda. Per 
part femenina, s’ha de citar Anna San 
Martín com a Olympia, una jove de la 
noblesa enamorada de Scaramouche, 
i Mireia Mambo, l’actriu de la compa-
nyia de Teatre de l’Art on es camufla 
el protagonista.
 A l’altre costat del Paral·lel, a la sala 
Barts, recala un altre gran èxit del te-
atre familiar, El petit príncep, una pro-
ducció del tàndem Àngel Llàcer i Ma-
nu Guix amb La Perla 29. Alguns pa-
res connecten fins i tot més que els 
petits amb l’imaginatiu món creat 
per Antoine de Saint-Exupéry en el 
seu llibre més cèlebre. L’obra arriba 
a la seva tercera temporada en plena 
forma amb canvis en el repartiment 
després d’haver rebut 130.000 espec-
tadors i comptar amb una reedició 
de la banda sonora després d’aconse-
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El Circ d’Hivern aborda 
l’èxode fusionant disciplines
Després de celebrar dues dècades de 
trajectòria amb un espectacle ple 
d’humor, el Circ d’Hivern canvia 
el to en la seva 21a edició per par-
lar de les fugides, tant les interiors 
com les tangibles, i dels motius que 
s’hi amaguen al darrere. A través del 
llenguatge del circ, el xou Invisibles 
s’endinsa en el relat d’aquells èxo-
des que s’emprenen cap a noves des-
tinacions, però també dels que fan 
que ens desplacem sense moure’ns 
de lloc.
 La narració d’aquests viatges de 
doble direcció intercala diferents 
disciplines com el  trapezi, l’esca-
la d’equilibri, la roda alemanya i el 
quadrant rus amb un acompanya-
ment musical a càrrec de Marc Sas-

temps de circ 

tre. Fins al 21 de gener, l’Ateneu Po-
pular de Nou Barris acull aquest re-
lat construït a partir de les pròpies 
vivències dels sis membres de l’espec-
tacle sota la batuta de Joan Arqué i 
Joan Ramon Graell.

AMB «TOTAL SINCERITAT» / L’equip de-
fensa una dramatúrgia contempo-
rània, com apunta Tomeu Amer, en-
carregat del número de roda alema-
nya. «Ens sentíem hipòcrites si 
focalitzàvem l’èxode en els refugi-
ats», afirma. Per això, els intèrprets 
han coincidit en la seva voluntat 
d’explicar «des de la total sinceritat» 
les diferents maneres de fugir que 
marquen tant les històries individu-
als com les col·lectives.

 El resultat és un «relat harmònic 
que es compon d’una part de cada 
uno dels membres del circ», comen-
ta Amer, «en el que el públic també 
pot participar afegint les seves pròpi-
es experiències».  
 Des de la por o la soledat fins a la 
fam o la mort, el muntatge explora 
els motors que ens mouen a empren-
dre nous camins «sense una concre-
ció geogràfica o temporal específi-
ca», com adverteix Graell. El codirec-
tor de la producció també subratlla 
la importància de les sinergies que 
s’han establert entre els membres 
de l’equip i l’Ateneu de Nou Barris, 
del qual ha elogiat l’alt grau d’imple-
mentació en el teixit social d’aquesta 
zona de Barcelona. ‘iNViSiBlES’ Un moment de l’últim muntatge del Circ d’Hivern.
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1. ‘Scaramouche’, el 
nou musical de Dagoll 
Dagom, entusiasma al 
Teatre Victòria.

2. ‘PP’, l’esbojarrat 
muntatge que el pallasso 
Tortell Poltrona i el cantant 
Albert Pla portaran a 
l’Auditori a partir del dia 26.

3. ‘El petit príncep’, d’Àngel 
Llàcer i Manu Guix, ha 
tornat a recalar a la sala 
Barts amb novetats. 

4. ‘Geronimo Stilton. Gran 
Retorn a Fantasia’, una 
producció dirigida per Lluís 
Danés al Condal. 

guir el disc d’or. Inclou dues cançons 
noves, una interpretada per les po-
pulars Macedònia. El muntatge actu-
al compta amb Diana Roig substitu-
int Elena Gadel, de baixa per materni-
tat, Àngel Llàcer, que s’alternarà amb 
Ivan Labanda, i Marc Pocielo.
 Els que connecten sobretot amb el 
nou espectacle Geronimo Stilton. Gran 
Retorn a Fantasia són els nens que han 
començat a llegir gràcies a les histò-
ries del director de l’Eco del Rosegador. 
Després de triomfar fa sis anys amb el 
primer xou del famós ratolí, el Con-
dal acull aquesta nova producció diri-
gida per Lluís Danés amb una esceno-
grafia que es transforma mitjançant 
projeccions i altres sorpreses. En el 
muntatge, el director de l’Eco del Rose-
gador cau en la trampa de Neridiana, 
una impressionant Beth Rodergas 
gairebé irreconeixible com a bruixa 
malvada. 
 Opera for kids és un divertimento 
destinat a descobrir el món de l’òpe-
ra als nens de manera festiva. Reco-
manat a partir de 6 anys, l’espectacle 

del Borràs mostra el món de la lírica a 
través de la visió i les preguntes d’una 
nena (Gemma Martínez) aliena a la lí-
rica que s’adorm durant una funció 
d’òpera i somia amb els protagonis-
tes. Aquesta proposta inclou famosos 
fragments d’òperes populars, com La 
traviata, Carmen, Tosca i Turandot, inter-
pretats per la soprano Anna Belén Gó-
mez, el tenor Albert Gràcia i el baix 
Ulises Ordúñez. I tots sota la batuta 
d’Edu Pericas, decidit a trencar amb 
el tòpic que l’òpera és avorrida. 

DANSA I HUMOR

Bach, a l’Auditori i el 
Mercat de les Flors 
La coreògrafa Àngels Margarit uneix 
el món de les matemàtiques i la mú-
sica de Johan Sebastian Bach en la 
seva nova proposta per a tota la fa-
mília, a partir de Sant Esteve al Mer-
cat de les Flors. Després de merave-
llar amb Origami, la creadora desco-
breix un món diferent a Back Àbac, 

on set ballarins i acròbates explo-
ren la connexió entre matemàti-
ques, música i dansa. Bach sonarà 
també a l’Auditori en una iniciativa 
amb molt swing del saxofonista Lli-
bert Fortuny estrenada la tempora-
da passada, Sona Bach.
 Però la novetat aquest any a l’Au-
ditori és PP, un esbojarrat xou de mú-
sica i circ que executarà a partir del 
dia 26 un explosiu tàndem: el popu-
lar pallasso Tortell Poltrona i el pro-
vocador cantant Albert Pla.
 I, a més, els que vulguin aprendre 
a cantar també ho podran fer a l’Au-
ditori, on acabaran actuant. Aquest 
any el repertori a escollir és Beatles 
o gòspel.

SER FIDEL A LA TRADICIÓ O NO

Dels ‘Pastorets’ als 
muntatges gamberros
Els amants de la tradició tenen des 
dels clàssics pastorets fins al Con-
cert de Sant Esteve al Palau de la Mú-

sica . El Jove Teatre Regina reposa el 
seu hit nadalenc Pastorets Superestel i 
l’acompanya d’una altra peça ideal 
per a aquestes dates, La millor carta 
als Reis. El Tantarantana ofereix Els 
pastorets de la Martina, protagonitzat 
per una nena que viatja al passat per 
plantar cara al dimoni. I Atrium pre-
senta L’ombra del pessebre, una delica-
da obra a base d’ombres.
 Més enllà de la tradició, les famíli-
es que tenen fills a l’ESO poden pro-
var amb muntatges una mica gam-
berros com Gente bien, el musical, l’úl-
tim xou de La Cubana al Coliseum; 
descobrir l’esbojarrat univers drag 
de Priscila al Tívoli, i disfrutar amb el 
sorprenent Molt soroll per no res de Wi-
lliam Shakespeare, aclamada pro-
posta musical del TNC.
 Ben diferent és El despertar de la 
primavera, que arrasa al Teatre Gau-
dí. Tracta del difícil despertar sexu-
al d’uns joves a l’Alemanya del segle 
passat plena de tabús. Ideal per als 
que busquen alguna cosa allunyada 
de la comèdia aquestes festes. H

Primers espases de 
la interpretació es 
desafien amb cançons i 
esgrima en el muntatge 
de Dagoll Dagom

DANNY CAMINAL / FESTIVAL (A)PHÒNICA / LA PERLA 29 / MÒNICA TUDELA

Els adolescents 
disfrutaran amb ‘Gente 
bien’, de La Cubana,  
al Coliseum, i amb 
‘Priscila’, al Tívoli

temps de circ 

 Per la seva part, Cristina Tascón, 
representant de l’entitat, recalca 
que hi ha un públic per al qual el 
Circ d’Hivern s’ha convertit en una 
tradició nadalenca més, com com-
prar loteria buscant que els toqui la 
Grossa. Segons Tascón, moltes de les 
més de 7.000 persones que van pas-
sar per l’espectacle durant l’anteri-
or edició eren vells coneguts. «Hi ha-
via moltes cares que ja coneixíem 
d’anys anteriors», rebel·la.
 Els directors del muntatge des-
taquen que el Circ d’Hivern té la in-
tenció de traslladar l’espectacle a 
nous escenaris després de les 28 fun-
cions programades a Nou Barris. No 
obstant, encara no poden assegu-
rar que no es vegin forçats a fer-ho a 
l’estranger davant la falta de respos-
ta per part dels grans teatres i audi-
toris de Catalunya. Per ells, no acon-
seguir sortir i poder girar l’especta-
cle dins del seu propi territori «seria 
el símptoma que el circuit de circ es-
tà malalt», sentencia Graell. ADRIANA 

VALERO DENGRA

JORDI COTRINA

Per quedar-se bocabadat o 
plorar de riure en família
Acompanyant els torrons, el Nadal 
també arriba amb el missatge que 
és de bon cristià compartir aques-
tes dates amb la família. Però quan 
arriba l’hora de fer plans conjunts, 
sempre hi ha adults que renuncien 
a passar una bona estona per satis-
fer les exigències dels més petits. El 
circ en pot ser el remei: els especta-
cles de Raluy Legacy, el Circ Girona 
i Rhümia són algunes de les ofertes 
capaces de fer riure o deixar boca-
badat el públic de totes les edats.  
 El Circ Raluy Legacy torna a la 
seva tradicional carpa del Port Vell 
amb un xou renovat, encara que 
manté números clàssics de foc, 
acrobàcies i pallassos. El seu eslò-
gan, Un espectacle per a adults que cap 

nen s’hauria de perdre, ja avança que 
aquest any el muntatge va dirigit 
més que mai a impressionar tots els 
públics. Així ho demostra la incor-
poració del campió del món d’acro-
bàcia futbolística, Iya Traor, i la col-
lecció de carrosses vintage que blin-
den la carpa. Una altra família, la del 
Circ Italiano, s’ha instal·lat a la Mo-
numental amb Vida, inspirat en una 
selva amb animals fantàstics.  

LA CONTINUACIÓ DE ‘RHUM’ / I d’una di-
nastia circense de cinc generacions 
a una mítica família de pallassos ca-
talans amb Rhümia, últim premi 
Zirkòlica. És la continuació de Rhum, 
espectacle nascut fa un parell d’anys 
quan els companys de Joan Monta-

nyès Monti van voler presentar 
l’obra que ell no va poder arribar a 
estrenar en vida. Després del seu 
èxit al Festival Grec, Rhümia recala 
al Lliure de Gràcia amb molt d’hu-
mor, rock’n’roll i confeti.
 Amb un recorregut més curt pe-
rò una proposta igual d’ambiciosa, 
el Circ de Girona torna amb l’im-
puls de les seves dues primeres edi-
cions, durant les quals va congre-
gar més de 17.000 espectadors. El 
seu nou espectacle, Orient, el circ dels 
Reis Mags, omple d’exotisme el pa-
velló de Fontajau de la mà de 30 ar-
tistes procedents de 10 països que 
importen les seves empremtes als 
multidisciplinaris números del 
muntatge. A. V. D.


