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Broadway reobrirà (però al setembre)

després d’una pandèmia Shakespeare 
encara escrivia obres”.  

Broadway, que té 41 teatres, va 
rebre 14,6 milions d’espectadors 
que van gastar 1.800 milions de dò-
lars en entrades l’any 2019. La pan-
dèmia va obligar a tancar les sales el 
12 de març del 2020, i reobrir serà 
molt més complicat que tancar. La 
tornada serà lenta i gradual. Cada 
sector econòmic haurà de resoldre 
quan i com reobrir.  

Uns trenta espectacles estan pla-
nejant la seva tornada abans que 
acabi el 2021, la meitat començaran 
al setembre i la resta repartits du-
rant l’últim trimestre de l’any. Entre 
els primers que començaran a ven-
dre entrades avui hi ha El fantasma 
de l’òpera, el muntatge més longeu 
de Broadway, que tornarà el 22 d’oc-
tubre. Els tres musicals que més ha-

vien recaptat abans de la pandè-
mia, El rei lleó, Hamilton i Wicked, 
estan planejant anunciar conjun-
tament la seva tornada a mitjans 
de setembre. 

Tot i així, encara queden moltes 
incerteses. ¿Serà obligatori portar 
mascareta? Segurament, almenys 
al principi. ¿Signaran autògrafs els 
actors a les portes del teatre? És 
probable que no, durant un temps. 
¿Es requerirà estar vacunat? Ho 
decidirà la indústria del teatre, pe-
rò es podria demanar la vacunació 
o un test negatiu. Tampoc està clar 
el nombre d’actuacions que faran 
a la setmana, ni el preu. Això sí, un 
canvi que sembla segur en l’era 
postpandèmia: es facilitaran al 
màxim les devolucions.e 
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Una performance per anunciar la reobertura de Broadway. CARLO ALLEGRI / REUTERS

Es comencen a vendre entrades de musicals com ‘El fantasma de l’òpera’

ARTS ESCÈNIQUES

L’alcalde Bill de Blasio vol que Nova 
York reobri l’1 de juliol. El governa-
dor Andrew Cuomo assegura que la 
majoria de restriccions pandèmi-
ques es relaxaran les dues setmanes 
vinents. Però Broadway no està pre-
parat per encendre els focus dels es-
cenaris. La majoria d’espectacles no 
començaran les funcions fins al se-
tembre o més tard. Però hi ha se-
nyals de vida: avui es començaran a 
vendre entrades amb l’aforament 
complet dels teatres i algunes fun-
cions arrencaran el 14 de setembre.  

Per què d’aquí quatre mesos? Amb 
vuit funcions a la setmana per omplir 
i els turistes –que representen dues 
terceres parts de l’audiència de 
Broad way– encara per reaparèixer, 
els productors necessiten temps per 
anunciar-se i començar a vendre. Han 
de reunir els repartiments i reassajar 
amb actors que han estat sense feina 
més d’un any. I necessiten crear i ne-
gociar els protocols de seguretat.  

Però la raó principal està basada en 
la intuïció: intenten imaginar quan se 
sentirà còmode el públic passejant 
per Times Square, creuant vestíbuls 
plens de gent i files estretes per seu-
re colze amb colze amb desconeguts. 
La majoria d’obres de Broad way per-
den diners fins i tot en els millors mo-
ments, de manera que els productors 
no es poden permetre reobrir amb 
distàncies físiques, tenint en comp-
te els alts costos laborals i immobili-
aris que suporten. “Mai havia passat 
una cosa així –explica Victoria Bai-
ley, de TDF, l’entitat que ven entra-
des a Times Square–. L’última vega-
da que la indústria del teatre va obrir 

El dictador ‘Frank’  
i l’aviador ‘Antoine’,  

dues apostes familiars
els hagin impactat i tindran pregun-
tes, i això és el que volem, esperem que 
l’espectacle generi moltes preguntes”, 
diu Manyós. Preguntes que segura-
ment es faran tant infants com adults. 
“El règim ha continuat, no s’ha tren-
cat del tot i ho volíem explicar –diu 
Salvà–. Hi continua havent morts a les 
fosses, llibertats a mitges. Encara 
hem d’obrir molts forats”. El muntat-
ge el protagonitzen tres actrius de 
tres generacions: Núria Solina, Agnès 
Busquets i Anna Pérez Moya.  

No és fàcil adaptar un còmic en el 
qual prima la imatge i en el qual tot 
té un sentit força metafòric: “Del con-
te n’hem agafat sobretot la metàfora 
de les formes geomètriques, la idea 
del totalitarisme dels quadrats: la 
idea d’un dictador que trenca, enter-
ra i fa desaparèixer tota la resta de for-
mes perquè només existeixin qua-
drats. D’això n’hem fet un espai i un 

món ple de cubs blancs en què en-
tren els nens. I a partir d’aquí ho 
hem hagut de fer viu”, asseguren 
les dues directores.  

A l’altre extrem del Paral·lel, 
s’ha estrenat al Teatre Apolo An -
toine, un musical que recrea la his-
tòria de l’escriptor d’El Petit Prín-
cep, Antoine de Saint-Exupéry, i 
estableix paral·lelismes entre la vi-
da de l’autor francès i el seu conte 
més conegut. “La vida de l’autor ha 
quedat sepultada per la seva obra”, 
afirma Ignasi Vidal, el director del 
muntatge, que es podrà veure fins 
al 16 de maig.ex

Un moment de 
l’obra de teatre 
Frank. SÍLVIA POCH

Un dictador obsessionat per imposar 
només quadrats i eliminar la resta de 
formes, cercles, triangles i rectangles. 
L’il·lustrador Ximo Abadía va imagi-
nar a Frank. La increíble historia de 
una dictadura olvidada (Dibbuks) un 
militar que bombardeja, afusella i en-
via milers de persones sota terra i a 
l’exili. No li semblava just que els més 
petits creixessin sense saber qui va 
ser Franco: “Sense saber-ho no po-
dem evolucionar”, va dir aleshores al 
diari ARA. Ara el seu còmic puja a es-
cena de la mà de Clara Manyós i Xes-
ca Salvà a Frank, al Teatre Lliure de 
Montjuïc fins al 30 de maig, i està 
pensat per a un públic familiar.  

“A Frank hi ha moltes imatges. Els 
infants es quedaran amb les que més 
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‘Talking heads’: 
el fascinant 

treball de tres 
actrius

‘Talking heads’  
TEATRE AKADÈMIA FFINS AL 9 DE MAIG 

Q
uin plaer. Quin goig. Te-
atre intel·ligent. Teatre 
ben escrit. Amb inten-
ció, amb subtil ironia. 
Molt ben traduït (Anna 

Soler Horta). Molt ben interpretat. 
Tres històries de dones. Tres ac-
trius (Imma Colomer, Lurdes Bar-
ba i Lina Lambert) superbes en un 
joc teatral que regala els sentits. 
No són caps parlants, com diu el tí-
tol d’Alan Bennett (Els nois d’His-
tòria, Una funció privada), sinó do-
nes de carn i ossos que condensen 
en mitja hora cadascuna el que ha 
estat la seva vida i en què es donen 
la mà l’humor, l’amargura i un alè 
misteriós. El que han sentit i el que 
han pensat. La paraula regna en 
una posada en escena sense res 
que hi sobri, sense distraccions vi-
suals que no tinguin a veure amb el 
gest, les inflexions de veu, les pau-
ses. Una suma de detalls que apro-
fundeixen en la dimensió més hu-
mana de tres dones grans confron-
tades amb les seves vides, amb els 
desitjos, amb les frustracions, amb 
les renúncies. El retrat d’una soci-
etat anglesa de regust victorià 
que pot semblar caduca però que 
de ben segur fora del Londres 
exquisit té encara força militants.  

En el primer quadre, Imma Co-
lomer ens explica la història d’una 
viuda que amb més voluntat que 
sort tira endavant la botiga d’anti-
guitats que va obrir amb el seu ma-
rit. Una botiguera no tan diferent 
de les nostres a la qual Imma Co-
lomer vesteix amb una adorable in-
genuïtat, amb una entranyable 
candidesa. La dona del Henry no és 
tan entranyable, sinó més aviat 
digna de compassió perquè està so-
ta el domini d’un fastigós marit del 
qual no pot o no sap com escapar-
se; brillant la composició de Lurdes 
Barba caminant entre la joia de les 
flors i els descobriments d’un au-
tèntic afecte que, no obstant, no la 
redimirà. Però on la mala llet de 
Bennett esclata és amb la corrosi-
va història de la dona del vicari pro-
testant d’una parròquia de Leeds. 
Una enorme Lina Lambert, impul-
sora del projecte teatral, es fica a la 
pell d’aquesta dona alcohòlica que 
no creu en Déu ni en res. Bennett 
fustiga la religió i, en particular, les 
ridícules devotes del vicari amb 
una finíssima ironia. Magnific es-
pai escènic del pintor Julio Vaque-
ro, que unifica el tres relats amb un 
realisme màgic. Qui ho ha dirigit? 
Elles tres. I a la vista està que no 
necessitaven ningú més.e
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