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La Magrana recupera Nàufrags, una novel·la escrita en 
francès per Aurora Bertrana i que fins ara no s’havia 
publicat. El llibre, traduït per Mireia Alegre Clanxet, es 
basa en vivències de Bertrana durant l’exili a Ginebra. 

AURORA 
BERTRANA, A 
LA MAGRANA

Libros del Kultrum publica Paul Simon. Letras 1964-
2016, que aplega en edició bilingüe anglès-castellà les 
lletres de les cançons del músic nord-americà, incloent-hi 
les que va fer en l’etapa del duo amb Art Garfunkel. 

LES LLETRES DE 
PAUL SIMON  
EN UN LLIBRE

Àngels Gonyalons torna a Dagoll 
Dagom amb un nou musical 

fill de l’alcalde. Aquesta trama amo-
rosa s’embolica perquè el noi té xi-
cota, la Lina (Júlia Genís), una no-
ia que està contenta de portar una 
vida tediosa al poble gris. El perso-
natge de la Zaida també té parella, el 
Puck (Jordi Coll), amb qui manté 
una relació tòxica. La companyia es 
completa amb Eloi Gómez, Pol Gui-
merà, Basem Nahnouh i David Pé-
rez-Bayona. 

El muntatge beu de l’obra de San-
tiago Rusiñol, però va més enllà. El 
text de l’artista modernista és una 
peça curta de vint minuts que l’equip 
creatiu ha allargat fent créixer la his-
tòria i els personatges. “És una obra 
nova i moderna que homenatja les 
fonts de les quals beu. També ens 
hem inspirat en textos com El poble 
gris i Ocells de pas”, subratlla Rosich. 
L’espectacle explora “el poder de 
l’art com a eina per transformar”, “el 
xoc de dos mons” i “els amors impos-
sibles”, explica el director, que defi-
neix el muntatge com “una faula 
contemporània”. 

En aquesta fusió, alguns dels tex-
tos de Rusiñol s’han convertit en 
versos de rap, tot i que a la música de 
l’espectacle també hi haurà balades 
i temes de pop-rock, acústics i elec-
trònica. “Tota la música és original 
i té un aire modern. M’he inspirat en 
els musicals anglosaxons del segle 
XXI”, diu Gallén. En aquesta ocasió, 
seran els mateixos intèrprets els 
que portaran la música a escena. 

“Tenim la sort que molts són instru-
mentistes, així que a l’escenari hi 
haurà teclats, guitarres i bases de 
percussió”, subratlla el director mu-
sical. La creació coreogràfica també 
està pensada per formar part de la 
narració de la història. “L’especta-
cle parla de dos universos radical-
ment diferents que es complemen-
ten. Cada intèrpret té un personat-
ge del poble gris i un de la compa-
nyia. Dins de cada cos hi ha les dues 
polaritats, hem treballat el movi-
ment amb la idea dels contraris”, as-
senyala Ariadna Peya. 

Una aposta pel musical en català 

Des del principi i al llarg de tota la 
seva història, Dagoll Dagom ha 
apostat pels musicals en català d’au-
tors catalans, amb muntatges com 
Antaviana, Mar i cel, Nit de Sant Jo-
an i Maremar. “Ara mateix cal un 
gran esforç perquè el musical en ca-
talà remunti. No hi ha una indústria 
preparada per poder apostar pel 
musical en català i això fa que hi ha-
gi molt poques oportunitats, mal-
grat tenir a Catalunya gent molt for-
mada”, lamenta la productora i únic 
membre fundador en actiu de la 
companyia, Anna Rosa Cisquella. 
Amb L’alegria que passa, Dagoll Da-
gom intenta combatre aquesta situ-
ació abans de plegar veles: la compa-
nyia té previst acomiadar-se el 2024 
tornant a portar a l’escenari el seu 
muntatge estrella, Mar i cel.e

La companyia estrenarà el març del 2023 ‘L’alegria que passa’

La companyia de L’alegria que passa, el nou espectacle de Dagoll Dagom. PAU DE LA CALLE

L’últim espectacle de creació de Da-
goll Dagom serà un musical contem-
porani inspirat en una obra de San-
tiago Rusiñol i s’estrenarà el març 
del 2023 al Teatre Poliorama de Bar-
celona. L’alegria que passa gira al 
voltant d’una companyia de teatre 
que arriba a un poble gris i reflexio-
na sobre què significa ser artista. 
Amb direcció escènica de Marc Ro-
sich, musical d’Andreu Gallén i co-
reogràfica d’Ariadna Peya, el mun-
tatge comptarà amb nou intèrprets 
a l’escenari, entre els quals hi haurà 
Àngels Gonyalons. L’actriu torna ai-
xí a formar part de la companyia 
amb la qual va debutar el 1982 amb 
La botiga dels horrors i amb la qual el 
1988 va protagonitzar Mar i cel. “Em 
retrobo amb la companyia trenta-
cinc anys després, però amb la ma-
teixa il·lusió de seguir-hi aprenent 
fins a l’últim dia. Això de ser dona i 
gran i poder treballar gairebé és un 
miracle”, assegura Gonyalons. 

L’actriu encarnarà dos personat-
ges antagònics: l’alcalde del poble i 
el cap de la companyia de teatre. 
L’espectacle, de fet, juga amb aques-
ta dualitat atorgant als intèrprets 
papers que es contraposen. Mario-
na Castillo encarna la Zaida, l’estre-
lla de la companyia de teatre, que 
s’enamora del Joan (Pau Oliver), el 

BARCELONA
NÚRIA JUANICO LLUMÀ

TEATRE

Contra el 
menyspreu de la 

gent gran

‘Moriu-vos’  TNC (SALA PETITA) FFINS A L’11 DE DESEMBRE  

V
ivim en un sistema que només va-
lora la utilitat versus la productivi-
tat. Ets en tant que serveixes. El per 
a què serveixes ja és una altra co-
sa. Qui ho sap molt bé són els cen-

tenars d’avis i àvies que després d’anys de ser 
útils queden aparcats a les residències de 
l’anomenada tercera edat tot esperant l’arri-
bada de la parca. Són éssers humans amortit-
zats. De poc o res els ha servit haver cuidat 
emocionalment fills i nets. Hi va haver un 
temps que es respectava els vells. I se’ls escol-
tava. Ara ja no. Són font de problemes. El ver-
tigen de la societat i la tecnologia els ha tre-
pitjat. Cal amagar-los. A les residències geri-
àtriques, com en molts pisos de la ciutat, hi 
regna la solitud, la manca de caliu. 

El grup Cultura i Conflicte, del qual recordem 
l’esplèndid Encara hi ha algú al bosc estrenat al 
TNC sobre les violacions de dones durant la 
guerra a Sarajevo, ho resumeix al títol. Què ca-
ram! Moriu-vos . Aquest projecte multidiscipli-
nari sobre els vells i les velles és una denúncia 
d’aquest menyspreu que posa sobre l’escenari 
artistes grans en tots els sentits (Imma Colomer, 
Montse Colomé, Oriol Genís, Enric Ases, Arthur 
Rosenfeld) i figurants més grans encara per mos-
trar que no tan sols continuen vius sinó que po-
den fer moltes coses. 

Sota la direcció de Joan Arqué, artífex amb 
Guillem Albà també del gran èxit Canto jo i la 
muntanya balla, Moriu-vos és un espectacle 
molt visual on manen les escenes de dansa que 
ha coreografiat Sol Picó. Una funció que tant 
ens acosta a la problemàtica com la qüestio-
na mitjançant l’humor, la tendresa i la belle-
sa dels cossos que ballen i ballen. Brillant el so-
lo que es marca la històrica Montse Colomé. 
Estimulants els moments quan el grup respi-
ra i es mou amb llibertat sense mediatitzaci-
ons tot celebrant records i somnis. Dolorosa-
ment empàtica la solitud d’Imma Colomer fins 
al seu emocionant comiat final. El més fort de 
la proposta no rau tant en els textos (Anna Ma-
ria Guitart) com en el conjunt d’escenes que 
d’una manera o altra toquen el cor. Magnífic 
l’irònic espai sonor de Pepino Pasqual i Marc 
Jodar. Teatre necessari. I molt ben fet.e

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Imma Colomer en una escena de Moriu-vos. 
MARTA GARCIA CARDELLACH / CULTURA I CONFLICTE / TNC 
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