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EL TEATRO ESPAÑOL 
ESTRENA ‘LA CHUNGA’ 
DE VARGAS LLOSA 

Madrid q Una versió de La Chunga 
dirigida per Joan Ollé i amb Aitana 
Sánchez Gijón com a protagonista 
dóna avui el tret de sortida al cicle 
que el Teatro Español té programat 
dedicar a l’obra dramàtica de Vargas 
Llosa. En els dos pròxims anys el 
centre portarà a escena Kathie y el 
hipopótamo, La señorita de Tacna,  
El loco de los balcones, A orillas del 
Támesis, Ojos bonitos, cuadros feos i 
una peça que el Nobel peruà encara 
no ha escrit. Sí que té a punt la seva 
última novel·la, El héroe discreto,  
que Alfaguara traurà a la venda  
el 12 de setembre. 

CANVI AL LLIURE

‘Els feréstecs’ 
suspèn fins  
diumenge
El Teatre Lliure ha suspès fins diu-
menge les funcions d’Els feréstecs per 
problemes tècnics de la posada en 
escena a la grada mòbil del públic. 
Aquell dia es reprendran les repre-
sentacions de l’obra de Goldoni que 
ha dirigit Lluís Pasqual a l’escena-
ri de Montjuïc. Els espectadors afec-
tats per la suspensió podran bene-
ficiar-se de la pròrroga fins al 16 de 
juny (un mes més d’exhibició) d’un 
muntatge de gran èxit.

NOU RÈCORD

Manel lidera la 
venda de discos 
a Espanya
L’últim disc del quartet barcelo-
ní Manel, Atletes, baixin de l’escenari 
(Warner/Discmedi), s’ha situat en el 
número u a la llista oficial de vendes 
de Promusicae. Amb més de 10.000 
exemplars venuts, el seu tercer disc 
iguala l’entrada de l’anterior. Manel 
és la primera banda de pop que arri-
ba a dalt de tot de les llistes espanyo-
les cantant en català.

GUITAR FESTIVAL BCN

Delafé y las 
Flores Azules,  
a la sala Barts
El grup barceloní presentarà aques-
ta nit el seu disc més original: De ti sin 
mí/ De mí sin ti, a l’antic Arteria Paral-
lel. Es tracta d’un doble àlbum que 
consta d’11 + 11 cançons. Compar-
teixen lletra i enumeració. Però la 
música, la cadència i el ritme són di-
ferents. A més, en el treball hi col-
laboren artistes com Nacho Vega i 
Antonio Luque (Sr. Chinarro).


