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Ivan Labanda, Frank Capdet,
Mariona Castillo, Jorge Ve
lasco, Xavi Duch i Gracia Fer
nández.
Tots comandats per Xavier

Torras,autordelamúsica,iTo
ni Martín, autor de les lletres i
el llibret, que parteix del llibre
d’entrevistes Guapos y pobres,

una nueva clase
social, d’Alfredo
Ruiz.XavierTor
ras (Barcelona,
1980) explica que
vallegirelllibreel

2005,als25anys, i livasemblar
molt poderós. “Llavors no sa
bia si vivia o sobrevivia i en lle
girhovaigtenirlasensacióque
noestavasol,quemoltagentvi
via el mateix. Gent preparada
que ha fet el que havia de fer,
amb empenta i projectes que
nohanarribatenlloc iquecada

dia 1 pensen com arribar al dia
30. Tota l’estona es parla de la
crisi, però no de com la viuen
lespersones”, explica.
Torras recordaqueelsmusi

cals tendeixen a explicar coses
èpiques, així que crearne un
sobre la vida quotidiana era tot
un repte. Però estava conven

çut que es podia. I ben gran,
amb vuit actors i cinc músics.
Un musical on els entrevistats
del llibre són ara un grup
d’amics dels quals es narra la
vida i elspensaments. “Tots te
nim trets d’algun personatge.
Els protagonistes espregunten
coses i traslladen les preguntes
al públic. En aquest sentit, és
una obra lluminosa, convida a
moure’s, a fer passos. Si els dó
nes, pots crear coses. És la nos
tra vida però podem decidir
canviarla”, conclou.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Una nova classe so
cial, una generació
jove d’entre 20 i 45
anys que, malgrat

que té estudis, talent i expe
riència laboral, té uns sous bai

xíssims, contrac
tes precaris, hora
ris interminables i
alguns somnis
trencats. Però
també empenta,
il∙lusió i de vegades molta va
lentia. Tanta, que alguns d’ells
han muntat el seu propi musi
cal: Guapos & pobres, que avui
s’estrenaal teatreGoyadeBar
celona iquereuneixa l’escena
rialgunesdelesveusméscone
gudesdel teatremusical català:
Elena Gadel, Muntsa Rius,

DAVID RUANO
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Guapos, pobres... i valents

Una escena
deGuapos&
pobres. El mu-
sical, que es
representa
al teatre Goya
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TrobadaPoèticaAmics dels Àngels.Re-
cital presentat per María del Carmen
Soler i tots els guanyadors del Certa-
men de Poesia.
Parròquia Mare de Déu dels Àngels. Bal
mes, 78 (19 hores).

Finestres: Poesia i edició 2. Cafè Cen-
tral Poesia presenta una lectura a
càrrec d’Antoni Clapés, Jordi Larios i
Víctor Sunyol. L’editorial Meteora
prepara una lectura a càrrec de Joan
Elies Adell, Gemma Gorga i Rosa Vila-
nova.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

Vaclav Havel: un político humanista
para una nueva Europa. Presentació
d’aquest llibre de la Fundació
Mounier.
Llibreria Claret. Roger de Llúria, 5 (19 h).

La Baronesa. Presentació d’aquest lli-
bre deRalph Barby, a càrrec de Carlos
Mesa, escriptor, periodista i cronista.
Biblioteca Pública Arús. Passeig de Sant
Joan, 26 (19 hores).

El factor sobrenatural. Presentació
d’aquest llibre d’Edgar Cantero.
Casa del Llibre. Pg. de Gràcia, 62 (19 h).

En clau de Born. Marcel Casellas i el
seu contrabaix conviden a dos
músics.
El Born Centre Cultural. Plaça Comercial,
12 (19 hores). Gratuït

JoanCarles Mèlich i Manuel Forcano,
cara a cara. Conversa amb els autors
dels llibres La lectura com a pregària
(Fragmenta) i Ciència exacta (Proa).
Llibreria La Central. Mallorca, 237
(19.30 hores).

El concierto. La història d’Andreï Fili-
pov que, en temps de la Rússia soviè-
tica, passa de ser el millor director
d’orquestra a home de la neteja.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pienc,
45 (19.30 hores). Gratuït.

Clàssica. Concert de piano a càrrec de
la jove pianista Claudia Valetta.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Viladomat
28 (20 hores).

Cinc dones de metall. Recorregut pels

clàssics a càrrec d’un quintet de
metalls.
Centre cívic Navas. Navas de Tolosa, 312
(20 hores). Gratuït.

Dijous de Jazz. Concert de jazz del
trompetista Juan de Diego acompa-
nyat pel teclista Abel Boquera. Inter-
preten un repertori de temes origi-
nals. 10 euros.
Artte. Muntaner, 83 (20 hores).

Aires romàntics. Una vetllada on el
Romanticisme i el lied seranmostrats
pels alumnes del Conservatori Muni-
cipal de Música de Barcelona.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer, 130
(20 hores).

La Gitane. Lina Doran interpreta el
seu disc en format de trio acústic. En-
trada lliure. Gratuït.
Institut Francès. Moià, 8 (20 hores).

Fighter Pillow. Concert d’aquest grup
i els seus temes enèrgics i potents, un
pop rock amb aires dels noranta, que
recorden Hole o The Breeders.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell, 145
147 (20.15 hores).

Setmana de la poesia a Barcelona.
Poesia i teatre amb Salvador Giralt &
Jordi Rallo.
La Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores).

Un cafè amb Santiago Roncagliolo.
Santiago Roncagliolo i els dos llibre-
ters de la Documenta, Josep Cots i
Eric del Arco, comparteixen taula i ca-
fè amb els clients de la llibreria.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

A la burgesa. Un vodevil musical
d’època. Una comèdia musical esbo-
jarrada basada en un text curt del
dramaturg austríac Arthur Schnitzler.
Teatre del Raval. Sant Antoni Abat, 12
(de dijous a divendres, 20.30 h, dissab
te, 20 h i diumenge, 19 h). 18 euros.

Hop al Sagrada Família. Esdeveni-
ment cultural d’un parell de dies que
té coma objectiu promoure imostrar
la cultura i la dansa urbana en totes
les seves variants artístiques.
Centre cívic Sagrada Família. Provença,
480 (avui i demà, de 20 a 21.30 h).

!És la generaciómés preparada de la història però també la que ho
està passantmésmalament en aquestsmoments. I ara té el seumusi
cal: ‘Guapos& pobres’, al Goya, quemostra la vida i els pensaments
d’un grup de vuit amics barcelonins entre els 20 i els 40 anys, gent
amb uns quants somnis trencats però també amb empenta i valentia

‘GUAPOS & POBRES. EL MUSICAL’
Teatre Goya

Joaquín Costa, 68
Barcelona

www.teatregoya.cat
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