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tage Entertainment és una
multinacional del musical
valenta. Troba els favors

dels fans d’Abba a Mamma mia!
o de la patuleia adolescent a

S

HSM i s’atreveix a revisar pro-
ductes amb aureola mítica com a
Cabaret (en el qual ha aconse-
guit reconduir la versió per no
fer-se mal amb comparacions
amb Liza Minnelli). També ho
han intentat amb Jesucristo Su-
perstar. Aquesta producció, que
va causar gran sensació a partir
de la pel·lícula homònima a mit-
jan anys 70 (en ple flower po-
wer), feia una revisió interessant
de la vida de Jesús. Ara, aquesta
mirada contemporània, tot i que
vàlida, ja és molt vista i no sobta

la concurrència. El treball, en ge-
neral ben interpretat (destaca Ar-
rojo com a Judes i Rauch en el
paper sofert de Jesucrist) no tras-
passa prou emocions.

Jesucristo Superstar s’ha de
mirar amb la perspectiva dels
anys 70 per disfrutar-lo. Encara
que Pilat representi un militar
d’una força neutral del segle
XXI, Herodes balli en un cabaret
atemporal o Judes i Caifàs i com-
panyia vesteixin amb roba con-
temporània. El mèrit de la pro-
ducció és l’agilitat en el canvi

d’escenes i la fidelitat amb la
complexa partitura orquestral.
Són els dos assumptes de dificul-
tat d’aquest llibret que buscava
trencar (i ho aconsegueix) amb
les harmonies ensucrades de la
majoria de musicals. Les can-
çons se succeeixen sense més
pausa que la mitja part. L’esce-
nografia flueix efectiva i freda.
Contrasten en aquest planteja-
ment, això sí, els arbres de Get-
semaní, trets d’uns Pastorets de
tercera. Per la resta, una revisió
correcta però que no atrapa prou.
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Revisió poc més que arqueològica
� Autor: Tim Rice

Compositor: A. Lloyd Webber

Director: Stephen Rayne

Intèrprets: Gerónimo Rauch,

Sandra Criado, Paco Arrojo,

Luís Amando

Dia i lloc: dissabte, 16 de maig

(fins al 31) al Teatre Apolo

Un congrés debat
a Barcelona el
paper de la
cultura com a
motor econòmic
● Barcelona. La Cambra
de Comerç de Barcelo-
na ha organitzat un con-
grés internacional per
debatre a la capital cata-
lana com s’ha de poten-
ciar la cultura per enfor-
tir el seu paper de motor
econòmic en les socie-
tats avançades. El con-
grés comença aquesta
tarda, amb prop de 500
inscrits, a la Casa Llotja
de Mar amb una sessió
dedicada al paper de la
cultura en el benestar
de les nacions. La con-
ferència inaugural tin-
drà lloc a les 19 h, a càr-
rec de Nicholas Negro-
ponte, president d’One
Laptop per Child. A dos
quarts de vuit, els Reis
d’Espanya inauguraran
oficialment el congrés.
La trobada, que conti-
nuarà demà i divendres,
vol aportar eines per
transformar i potenciar
les estratègies empresa-
rials i governamentals
en l’àmbit de la innova-
ció en la cultura. La ses-
sió de demà l’obrirà, a
les nou del matí, la mi-
nistra de Cultura, Án-
geles González Sin-
de. / EL PUNT

Kevin Spacey
protagonitzarà
«Catalonia», un
film basat en
l’obra d’Orwell
● Barcelona. Els actors
Kevin Spacey i Colin
Firth protagonitzaran
Catalonia, l’adaptació
cinematogràfica de la
novel·la de George Or-
well, Homenatge a Ca-
talunya (1938), segons
ha informat la revista
Variety. El film el diri-
girà Hugh Hudson
(Carros de foc, 1981),
sobre el guió de Bob
Ellis, i la producció tin-
drà la participació del
cineasta brasiler Fer-
nando Meirelles a tra-
vés de la seva compa-
nyia O2 Films. La his-
tòria de la novel·la
d’Orwell gira al voltant
de les seves experièn-
cies personals quan
l’autor i la seva dona,
Eileen, van viatjar,
l’any 1936, a Barcelo-
na, on l’escriptor i pe-
riodista britànic va aca-
bar unint-se a les briga-
des anarquistes per llui-
tar en la Guerra Civil
espanyola. / EFE

Beyoncé, la gran
diva de la música
afroamericana
actual, torna avui
a Barcelona
● Barcelona. Acompa-
nyada dels 58 vestits
que, per a aquesta gira,
li ha dissenyat Thierry
Mugler, així com també
setze parells diferents
de sabates, Beyoncé
Knowles, la gran diva
de la música afroameri-
cana actual, tornarà
avui a trepitjar el Palau
sant Jordi. La cantant
presentarà el seu nou
disc, I am... Sasha Fier-
ce, amb una banda es-
trictament femenina de
músics i ballarines, i
una producció pre-
sumptament tan ambi-
ciosa com la que ja ha
lluït en anys anteriors a
Barcelona, ja sigui ac-
tuant en solitari o com a
membre del trio Desti-
ny’s Child. Per al con-
cert, que tindrà l’ex-
concursant d’Opera-
ción Triunfo Virginia
Maestro de telonera,
encara queden entrades
a la venda. / EL PUNT

La gira de retorn
de Spandau Ballet
passarà per
Badalona el 14
de  novembre
● Badalona. La reunifi-
cació dels cinc inte-
grants originals de
Spandau Ballet, un dels
grups més icònics dels
anys vuitanta, es farà
realitat amb una gira
que, després d’engegar
l’octubre al Regne
Unit, aterrarà al Palau
Olímpic de Badalona
el 14 de novembre.
Sense cap disc nou a la
vista, la banda revisarà
èxits com ara To cut a
long story short i
Gold. / EL PUNT

Antoni Sicus Carbonell,
artífex dels quatre discos
de Sabor de Gràcia i dels
dos de Patriarcas de la
Rumba, és un dels actius
més il·lustres de l’escena
rumbera actual, tot i que
des de fa dos anys, la vida
l’aborda a Mataró en lloc
de Gràcia, reposadament, i
plenament conscient –in-
sisteix– dels seus deures
com a membre de l’esglé-
sia evangèlica, que, fa uns
anys, també va seduir Pe-
ret. La seva dilatada trajec-
tòria l’ha portat a acumu-
lar un seguit d’amics en
l’ofici que, avui, no el fa-

llaran en el concert del
quinzè aniversari de Sabor
de Gràcia. «És un orgull
tenir tants i tants amics.
Des de gitanos no només
de Gràcia sinó del carrer
de la Cera, Lleida o Mata-
ró fins a no gitanos –i dic
‘no gitanos’ perquè a mi
no m’agrada gens parlar
de ‘paios’–, que han de-
mostrat que de rumba tam-
bé en saben un niu», afir-
ma un dels grans concilia-
dors entre les diferents co-
munitats rumberes. La
llista és llarga: Peret –«ell
va inventar la rumba cata-
lana i sense ell aquest con-

cert no s’hauria fet»–,
Moncho, Joan Reig (Els
Pets), Joan Garriga (La
Troba Kung-Fú), Xavi
Ciurans (Gertrudis), Ra-
món Giménez (Ojos de
Brujo), Kitflus, Txell Sust
i Gerard Quintana, amb
qui el grup cantarà L’Em-
pordà, entre altres músics.
«El disc La Cançó amb
Rumba –en el qual hi havia
L’Empordà– és un dels
millors moments que hem
viscut. Tots els músics als
quals vam versionar, des
de Serrat fins a Maria del
Mar Bonet, ens van trucar
per felicitar-nos.»

En el concert, Sabor de
Gràcia estrenarà cançons
de Sabor pa’rato, un quart
disc, de pròxima publica-
ció, que coronarà una tra-
jectòria que inclou la parti-
cipació en el documental
El gran Gato, de Ventura
Pons («Gato Pérez era
com de la família; a casa el
teníem dos o tres cops per
setmana a dinar, insistint-
nos que tot i ser argentí era
un gitano amb tota la seva
ànima») i concerts a Mè-
xic o als EUA. «Només a
Chicago hem rebut prou
aplaudiments per haver de
fer cinc bisos».

Sabor de Gràcia festegen
quinze anys de rumba amb tot

un regiment de músics convidats
Peret, Moncho i Gerard Quintana s’apunten a un concert d’aniversari a l’Apolo

Sabor de Gràcia, amb part dels convidats, durant una pausa en l’assaig de l’espectacle, ahir al vespre. / GABRIEL MASSANA

● Quan, ara fa quinze anys, Sabor de
Gràcia va emprendre la seva singla-
dura, l’impuls rumber propiciat pels
Jocs Olímpics ja s’havia apaivagat.

G. VIDAL / Barcelona Ara, però, la rumba viu un dels seus
millors moments i, si fem cas del tí-
tol de l’imminent quart disc del grup
d’Antoni Sicus Carbonell, hi ha Sa-
bor pa’rato. Per deixar-ho ben clar,

la banda gracienca encapçalarà avui
a la Sala Apolo (21 h; 15-18 euros),
dins del Festival de Guitarra, una fes-
ta compartida amb Peret, Moncho,
Gerard Quintana i altres músics.


