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118 ACTORS 
RECREEN ELS 
40 ANYS DE VIDA 
DE COMEDIANTS

Canet de Mar q El rodatge del film 
documental Comediants, 40 anys 
d’històries va convocar dimecres a la 
nit 118 actors per encarnar tots els 
personatges, en les seves quatre 
dècades de trajectòria, de la 
companyia que dirigeix Joan Font. 

Una festa amb música i focs 
d’artifici va convertir el rodatge 
realitzat a La Vinya, la seu de la 
companyia a Canet de Mar, en una 
jornada molt especial. Elisenda 
Dalmau i Héctor Muniente 
dirigeixen el documental.

Peralada brilla 
amb ‘Follies’ i 
les seves 
Mario Gas dirigeix l’aplaudida 
versió del musical de Sondheim

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

C
on el devastador foc de 
l’Alt Empordà encara en 
les retines, el Festival de 
Peralada acull avui i demà 

el triomfal Follies que sota la direcció 
de Mario Gas ha encès durant quatre 
mesos la platea del Teatre Espanyol 
de Madrid. La brillant producció del 
llegendari musical de Stephen Sond-
heim desplega sobre l’escenari un 
elenc de 38 artistes, amb Massiel, 
Vicky Peña, Carlos Hipólito, Asun-
ción Balaguer, Pep Molina i Muntsa 
Rius, entre altres, i una orquestra de 
19 músics a les or-
dres de Pep Plade-
llorens.
 Una vintena 
de cançons es-
quitxen la histò-
ria d’un vell tea-
tre novaiorquès 
de revista a punt 
de ser engullido 
per les excavado-
res per donar pas 
a un pàrquing. 
L’antic empresari 
convoca a les ve-
dets  i  coristes 
d’antaño –«lluen-
tons envueltas en 
la desesperació», 
les defineix Gas, 
per a una festa de 
comiat. També el 
director va viure la seva el cap de set-
mana passat a l’acabar un cicle de 
vuit anys al frente del Teatre Espa-
nyol. «Es tanca una porta però 
s’obren mil finestres», va declarar, i 
va deixar en interrogant la possible 
arribada del musical a Barcelona. 
«No lo descarto. Tant de bo, perquè 
és una joia». 
 En la dramatúrgia d’aquesta joia, 
dos matrimonis en ruïna (amb flas-
backs als seus anys juvenils) se sumen 
a la nostàlgica passarel·la en una re-
flexió sobre el pas del temps. «Hi ha 
un teló d’amargura i de cariño en 
l’obra de Sondheim, l’autor de musi-
cals més important de la segona mi-
tal de segle XX», va prosseguir Gas, 
que rebrà la Medalla d’Or del festival 
i va destacar el «boníssim reparti-
ment». 
 Asunción Balaguer, la «més ne-
na» de l’elenc, sorprèn als seus 86 
anys cantant i ballant claqué. «¡Qui 
em lo anava a dir, jo de corista! Sóc 
molt feliç, ha estat el millor regal, 

mai vaig veure tantos aplaudi-
ments», va exclamar. A Massiel la lla-
mada de Gas le va canviar els plans 
de jubilació. «És un bruixot coneixe-
dor de l’ànima dels actors. Volia dei-
xarlo però vaig pensar: ‘¿Per què 
aquesta gilipolles va a retirar-se te-
nint un paper que recorda tanto lo 
que ha viscut?’ I em vaig pujar a 
aquesta carrossa de Champions». 
 Vicky Peña es va congratular de 
protagonitzar una «baixada d’esca-
les envoltada de boys», a més de can-
tar al desaire amorós en Could I leave 
you? Manté amb el seu marit en la 
funció (Hipólito) una relació de gel 

estrena a catalunya d’un muntatge triunfal 

que s’esquerda. La musa del director 
i el propi Gas van aprofitar per cla-
mar contra la pujada de l’IVA. Massi-
el va agregar un manojo de puyas al 
ministre Gallardón. «No se le podrà 
perdonar mai lo de l’avortament. 
Un ministre no ha de decidir sobre el 
cos d’una dona». Tornaran els temps 
dels avortaments clandestins, va avi-
sar, quan «els rics s’anaven a les clíni-
ques estrangeres». Un retorn al pas-
sat més amarg encara que el de Folli-

Una escena de ‘Follies’, avui i demà en Peralada. 

ROS RIBAS

carlos Hipólito, 
asunción 
Balaguer, Vicky 
Peña, massiel i 
Pep molina 
figuren entre els 
38 artistes


