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A veure: qui de vosaltres no
s’ha mogut alguna vegada se-
guint el vibrant ritme de la
cançó I AmWhat I Am can-
tada –la seva va ser la primera
de la infinitat de versions
que se n’han fet– per la gran
Gloria Gaynor, una de les in-
discutibles reines de la música
disco? Però potser, quan ho
fèieu, no teníeu present que el
que estàveu ballant era el més
cèlebre imés reivindicatiu
(tot un himne dins del món
gai) del musical de Broadway
que ara arriba al Tívoli de la
mà de Nostromo Live, la ma-
teixa productora que l’any
passat ens va presentar l’excel-
lent Casi normales.
És curiós: fa uns dies parlà-

vem de Fun Home, conside-
rat el primer musical de Bro-
adway protagonitzat per una
dona lesbiana. Doncs avui
toca parlar de la que, fa 35
anys, i inspirant-se en una po-
pular obra teatral francesa
de Jean Poiret que havia estat
també portada al cinema amb
molt d’èxit (aquí es va estre-
nar amb l’horrible títol de
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LA JAULA DE LAS LOCAS

LLIBRET: HARVEY FIERSTEIN. LLETRES I MÚSICA: JERRY HERMAN. DIR.: ÀNGEL
LLÀCER. DIR. MUSICAL: MANU GUIX. COREOGRAFIA: AIXA GUERRA. INT.: ÀNGEL
LLÀCER, IVAN LABANDA, MIREIA PORTAS, JOSÉ LUIS MOSQUERA, RICKY MATA.
LLOC: TEATRE TÍVOLI. CASP, 8. METRO: PASSEIG DE GRÀCIA (L2, L3). TEL.: 932 159
570. DATA: A PARTIR DEL 14/9. HORARI: DC. I DJ., 20.30H; DV. I DS., 18 I 21.30H;

DG., 17.30H. PREU: 18-59€. 15% DE DTE. Entradasdevanguardia.com

La Zaza (Àngel Llàcer) ens demostra que és la reina de les drag queens de Saint-Tropez.

Vicios pequeños), es va con-
vertir en la primera comèdia
musical de Broadway no sola-
ment protagonitzada per una
parella gai, sinó també plena
a vessar de drag queens!

Nous models familiars

Que amb 87 anys Jerry Her-
man sigui considerat avui un
gloriós representant del Bro-
adway més clàssic sembla in-
qüestionable. Però el cas és
queHerman ja representava
aquest classicisme quan, amb
només 33, estrenava la cèle-
breHello, Dolly! i deixava
constància del seu domini de
lesmelodies senzilles i con-
tagioses fetes al millor estil
de la vella escola. I Herman
va voler seguir aquest ma-
teixmodel festiu a l’hora
de posar música a la histò-
ria d’amor del Georges i l’Al-

Vols sabermés sobre aquest

musical? Segueix les instruccions
que detallem al sumari!

bin (altrament conegut per
Zaza, i ficat aquí sota la pell
d’un Àngel Llàcer encarregat
també de dirigir el muntatge),
una parella que, com qui no
vol la cosa, ha posat en pràc-
tica (juntament amb el fill
d’en Georges) un nou model
de família quan encara ni es
parlava d’aquesta possibilitat.
I tot plegat, mentre oferia

des del seu club nocturn l’es-
pectacle de drag queens més
vistós de tota la Costa Blava
francesa. I és que, dins
aquesta musical gàbia embo-
gida plena dels seus bons mo-
ments de vodevil, la frivolitat
guanya la batalla a l’homofò-
bia amb tendresa i humor.

DON QUIXOT
CIA. NACIONAL DE DANZA
Fer ballar el Cavaller de la Trista
Figura sembla una cosa complica-
da: per començar, les armadures
resulten un pes feixuc a l’hora
d’enfrontar-se a una coreografia.
Potser per això, el Quixot ocupa
un discret segon pla al ballet que
porta el seu nom. I que té un lloc
d’honor dins del repertori clàssic:
tan popular ha estat des que es
va estrenar al Bolxoi de Moscou el
1869, que hi ha hagut temporades
en què s’ha representat gairebé
tant com El llac dels cignes. GRAN
TEATRE DEL LICEU. DEL 14 AL 17/9.
HORARI: DV. I DL., 20H; DS., 17 I
21H; DG., 17H. PREU: 10-173€.

Entradasdevanguardia.com

CAROLA
Feliçment, jo soc una dona, va deixar
escrit Maria Aurèlia Capmany en el
títol d’una novel·la. I ara, i gràcies a
aquest espectacle de Q-Ars, aquella
dona que veurem construir-se una
identitat pròpia i que ens parla del
nostre passat agafa els trets de
l’estupenda Anna Güell. LA SECA
ESPAI BROSSA. DATA: FINS AL 7/10.
HORARI: DE DC. A DS., 20H; DG.,
18H. PREU: 12-17€.• Laseca.cat

IMMORTAL
Amb l’ajut del director Marc
Angelet, Bruno Oro se’ns ha tornat
immortal! I el cas és que d’aquí a
no res aquesta immortalitat estarà
a l’abast de tots nosaltres. Però,,,

+ estrenes

analitzant pros i contres, no sé si
haurem fet un bon negoci. CLUB
CAPITOL. DATA: FINS AL 7/10. HO-
RARI: DE DC. A DV., 20H; DS., 17.30 I
20H; DG., 17.30H. PREU: 19-23€.
25% DE DTE.• Grupbalana.com

AQUÍ (DE SANTANDER A NY)
Sense més sostre que el de la gran
Central Station de Manhattan,
lluint un intranquil·litzador vestit
de núvia tacat de sang i parlant
a través de tres actrius: Annabel
Castan, Patrícia Mendoza i Núria
Tomás. Així se’ns presenta la prota-
gonista d’aquest monòleg que ens
recorda que cadascun de nosaltres
és la suma de tot el que ha estat
abans. SALA ATRIUM. DATA: FINS
AL 30/9. HORARI: DE DC. A DS.,
20.30H; DG., 19H. PREU: 9,50-19€.
50% DE DTE.• Atrium.cat

L’escenografia reforça les arrels espanyoles d’aquest Quixot. FOTO: A. RODRIGÁLVAREZ

Aquí la companyia NUQART.


