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Cançó trista de Bukowski
Mario Gas i Ute Lemper exhibeixen a Girona l’àcida poesia de l’autor

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
GIRONA

«La vida és una cançó trista». Char-
les Bukowski expressa en un dels po-
emes de l’espectacle de Mario Gas i 
Ute Lemper la seva desesperançada 
visió de l’existència. El món cami-
na cap a l’autodestrucció i profetit-
za que només els rics i els elegits po-
dran veure-ho des d’una plataforma 
espacial. La crítica al poder i al que 
està instituït feta des de l’òptica dels 
perdedors presideix aquest encertat 
muntatge poètic i musical elaborat 
a partir de textos del corrosiu cro-
nista de la marginalitat i estrenat al 
Municipal de Girona dins del festi-
val Temporada Alta.
 El gran mèrit de The Bukowski Pro-

ject és el d’exposar l’esplèndida obra 
poètica de l’autor i mostrar el catà-
leg de les seves obsessions sobre els 
grans temes de l’existència. La sole-
dat, la bogeria de viure en una alie-
nada societat de consum, la relació 
amb les dones, la descarnada visió 
sobre el sexe, la falta de fe en els go-
vernants i la crisi són algunes de les 
qüestions que aborden aquests tex-
tos. I gairebé sempre amb una copa 
de més com correspon a aquest mili-
tant de l’alcoholisme.
 Gas ha simplificat l’estructura 
del muntatge. Dues pantalles de ví-
deo per oferir imatges al·lusives als 
poemes i projectar les dels dos pro-
tagonistes, una butaca, una caixa 
d’ampolles i un carro de supermer-
cat són el marc per recrear la nuesa 
dels textos i perquè la versàtil i mul-
tidisciplinària Lemper es trobi com 

peix a l’aigua a l’hora de donar for-
ma musical, amb la seva imponent 
elegància interpretativa, a una poe-
sia sense mètrica.

PROBLEMES DE SO / Alguns problemes 
en l’equip sonor van posar pedres 
en el camí de la funció. Però no van 
impedir que la veu, gestualitat i ala-
da elegància de moviments de Lem-
per, recolzada en els excel·lents ar-
ranjaments del trio de músics, aca-
bés superant aquests problemes. 
Gas va lluir com a lector/intèrpret. 
Amb la seva modulada vocalització 
va saber transmetre, a vegades bar-
rejant amb Lemper com en el cas de 
My uncle Jack, la pessimista càrrega fi-
losòfica de l’autor.
 La primera part no va aportar cap 
altra novetat que la de constatar el 
brillant registre de Lemper en el re-

pertori de cabaret de Brecht–Weill 
(magnífica Bilbao song), Brel (acla-
mats Je ne quitte pas i Dans le port d’Am-
sterdam) i del musical Blue angel. La 
seva versió de Mackie el Navaja, core-

jada pel públic, va tancar un apar-
tat que hauria d’haver estat  per als 
bisos. ¿O és que la diva alemanya no 
vol arriscar-se a deixar el protagonis-
me inicial a Bukowski? H

33 Ute Lemper i Mario Gas, en un moment del seu espectacle.
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CRÒNICA

MUSICAL

La revetlla ie-ie de ‘Nit de Sant 
Joan’ obrirà l’Arteria el 23-F

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

G
airebé 30 anys després, 
la companyia Dagoll Da-
gom torna a destapar el 
cava, els follets màgics, 

els marcians i els progres d’aque-
lla Nit de Sant Joan, amb cançons de 
Jaume Sisa, amb què el 4 de març 
del 1981 va inaugurar el Centre 
Dramàtic de la Generalitat al Tea-
tre Romea. Ara el renovat muntat-
ge alçarà el teló de l’Arteria Paral·lel 
el pròxim 23 de febrer, dos mesos 
després del que inicialment estava 
previst per la demora en l’obertu-
ra del nou espai escènic, que diri-
geix Ramon Muntaner. Serà el ter-
cer musical rescatat per la compa-
nyia catalana, després de Mar i cel i 
El Mikado, i el primer sota la direcció 
i adaptació del valencià Carles Albe-
rola, que agafa el relleu de Joan Llu-
ís Bozzo. 
 Sobre l’escenari i en 12 números, 
vuit joves actors (Pilar Capellades, 
Anabel Totusaus, Jofre Borràs, Me-
ritxell Duró, Jordi Llordella, Joan 
Olivé, Noelia Pérez i Mar Pujol) re-
crearan, en companyia de cinc mú-
sics, la nit màgica del solstici d’es-
tiu en què tots els desitjos poden 
ser complerts. No hi serà Sisa –que 
va cantar als 80 disfressat de coca– 
ni la resta del repartiment original 

Carles Alberola 
dirigeix una nova 
versió que potencia 
l’impacte visual

Dagoll Dagom 
rescata l’exitós 
muntatge dels 80 amb 
les cançons de Sisa

(entre altres, Bozzo, Miquel Periel 
i Anna Rosa Cisquella, els actuals 
directius de Dagoll Dagom). «Com 
va dir Concha Piquer, els anys no 
perdonen», va recordar ahir el mú-
sic barceloní en la presentació de la 
producció, que després de dos me-
sos d’assajos ultima la seva posada 
a punt. 
 Va ser Sisa qui va insistir en la re-
cuperació de l’emblemàtic musi-
cal, una «obra atemporal, amb una 
història d’ahir, avui i sempre que 
pot arribar al cor del públic», con-

fia. «Durant tots aquests anys mol-
ta gent m’ha preguntat per què no 
interpreto mai les cançons de Nit 
de Sant Joan; molts se’n recorden i 
els discos s’han anat reeditant i ve-
nent. Vaig pensar que avui l’espec-
tacle podria tenir la mateixa força 
que aleshores». 
 Per a això s’ha confiat en el nova-
iorquès Jean Emile com a responsa-
ble de les coreografies; Xavier Lloses 
firma la direcció musical i Montse 
Amenós i Isidre Prunés, una esce-
nografia i un vestuari que traslla-

daran els espectadors a les revetlles 
ie-ies dels 60 (amb ritmes que inclo-
uen el bolero, cabaret, twist, txa-
txa-txa, polca, balades...), i també a 
les galàxies.
  
FOC A L’ESCENARI / En la seva adapta-
ció, Alberola (director d’Albena Te-
atre i creador d’èxits com Mandíbula 
afilada) ha intentat preservar l’espe-
rit original i «lluitar contra el re-
cord edulcorat d’un espectacle que 
va embruixar molta gent». Ha po-
tenciat l’impacte visual i escènic, i 

el protagonisme del foc, i busca, as-
segura, que el públic en surti amb 
«l’emoció d’haver viscut uns mo-
ments màgics i amb la sensació de 
ser millors persones». 
 Cisquella, productora executiva 
del muntatge, va definir Nit de Sant 
Joan com un «retromusical» per a 
tota la família. Va defensar la pro-
posta com una «diversió blanca, na-
ïf, poètica i amb tocs surrealistes» i 
va recriminar que en aquests temps 
s’associï «la intel·ligència amb les 
coses àcides i la mala llet». H

33 Un assaig del musical ‘Nit de Sant Joan’, ahir durant la presentació als mitjans. 
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J Situat al número 62 de 
l’avinguda Paral·lel de 
Barcelona, on abans va estar 
el Teatre Espanyol, Studio 54 o 
Scènic, el nou Arteria Paral·lel 
disposarà de tres plantes i de 
més de 3.400 metres quadrats 
de superfície destinats a acollir 
múltiples activitats i també 
serveis de restauració. «Tindrem 
una programació molt diversa, 
des de concerts de pop-rock a 
nits golfes de cabaret, sopars 
amb espectacles i muntatges de 
dansa, circ, teatre, tertúlies....», 
va explicar ahir Ramon 
Muntaner, el director de l’espai, 
propietat de la SGAE (Societat 
General d’Autors i Editors). 
Muntaner va afegir que apujar 
el teló amb el musical de Dagoll 
Dagom és un encert perquè «és 
molt variat, amb una mica de 
tot, i recull totes les vibracions 
viscudes en els diferents usos 
que ha tingut l’edifici».

J Les entrades per a Nit 
de Sant Joan sortiran a la 
venda la setmana que ve 
amb una reducció del 30% si 
s’adquireixen abans del dia de 
Reis. El muntatge estarà en 
cartell quatre mesos i després 
iniciarà una gira. 
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