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A estimar se n’aprèn a ca-
sa. Per això, l’autora i di-
rectora Alícia Serrat ha
optat per completar la se-
va trilogia de musicals so-
bre l’amor amb l’estima de
pares a fills. El temps que
no tindrem s’estrena avui
mateix i es podrà veure
fins al 26 de maig al Maldà.
En aquesta ocasió la com-
posició musical ha anat a
càrrec de Dani Campos.
Ara, els tres títols estaran
en cartell, intercalant-se, i
amb la particularitat que
cada dissabte hi ha una
proposta maratoniana per
veure la trilogia seguida.

Mariona Castillo torna
al petit format. Va comen-
çar el curs protagonitzant
un ambiciós Fun home. Si

fa cinc anys va recuperar
la complicitat escènica
amb Nina (iniciada a
Mamma mia) amb un mu-
sical molt tendre (Mares i
filles), ara executa el seu

primer paper de mare.
Ella és la que comparteix
amb el jove Joan Mas els
instants íntims de família.

El repte ha resultat ser
un èxit. Serrat va iniciar la

trilogia amb l’amor ro-
màntic: Per si no ens tor-
nem a veure (2017), en-
carregant la música a
Marc Sambola. L’any pas-
sat es va optar per l’amor

destructiu: Tot el que no
ens vam dir, amb música
de Miquel Tejada. Ara la
producció dels muntatges
es proposa el repte d’ofe-
rir-los en gira. Per això ja
s’han començat a inter-
canviar papers dels pri-
mers musicals per aconse-
guir presentar els tres tí-
tols amb un repartiment
mínim. ■

El Maldà completa la trilogia de musicals sobre l’amor amb ‘El
temps no tindrem’, amb Mariona Castillo en el paper de mare

J. Bordes
BARCELONA

Amor dins de casa

Mariona Castillo en la presentació del musical als mitjans, al Maldà ■ PAU CORTINA / ACN

Després de fer
temporada al
Maldà, es vol
oferir la trilogia
en gira per tot
Catalunya

El guitarrista i cantant Mark
Knopfler, exlíder de Dire
Straits, començarà avui al Pa-
lau Sant Jordi de Barcelona la
gira mundial del seu novè
disc, Down the Road Where-
ver, publicat a finals de l’any
passat. Knopfler actuarà
acompanyat d’una banda de
deu músics, entre els quals hi
ha vells col·laboradors com
ara Guy Fletcher (teclats), Ri-
chard Bennett (guitarra) i Jim
Cox (piano). ■ REDACCIÓ

El Ballet de
l’Opera de Lió
arriba al Liceu

MÚSICA

El Ballet de l’Opera de Lió pre-
senta algunes de les coreo-
grafies més representatives
de Jirí Kylián, llegenda viva de
la dansa contemporània, des
d’avui i fins diumenge al Gran
Teatre del Liceu. La company-
ia francesa interpretarà tres
peces: Bella figura (1995),
Wings of Wax (1997) i Petite
mort, estrenada a Salzburg
amb motiu del bicentenari de
la mort de Mozart (1991).

■ REDACCIÓ

Mark Knopfler
inicia gira avui al
Palau Sant Jordi
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