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● Ulisses, una odissea musi-
cal és un espectacle familiar
ple de cançons i d’aventu-
res que viuran Ulisses i Àjax
per tota la Mediterrània. En
el seu viatge hauran de re-
sistir-se als cants de les sire-
nes, a la força de Polifem,
als encants de la princesa
Calipso i a la ira del déu Po-
sidó, que amb el seu domi-
ni dels mars i els oceans in-
tentarà que no arribin a
port. Mentrestant, a Ítaca,
Penèlope haurà de desem-
pallegar-se d’una allau de
pretendents pesats que vo-
len que oblidi el seu Ulisses.

Aquest muntatge el re-
presenta la jove companyia
Pirates Teatre. El grup alter-
na espectacles musicals per
a infants i per adults. El seu
objectiu és oferir especta-
cles diferents, divertits i, so-
bretot, que acostin la músi-
ca i la literatura al públic.
Després de l’èxit de públic
obtingut a la Mostra de Tea-
tre de Barcelona el mes de
maig passat amb Comedy
Tonight i les primeres fun-
cions de l’espectacle home-
natge a Joan Brossa El Pri-
mer Triangle, Ulisses, una
odissea musical és el tercer
títol del seu repertori. | J.B.

BARCELONA (Barcelonès)
«Ulisses, una odissea
musical»
Fins a l’1 de novembre. Jove
Teatre Regina. www.jtregina.com

Cants de sirenes
per a ‘Ulisses’

● Comadira, una altra vegada,
entra al festival Temporada Al-
ta. Joan Ollé (les posades en es-
cena dels universos de poetes
es tradueixen en èxits) i Xavier
Albertí (va rescatar el poeta
amb Pinsans i caderneres i amb
El cel, sobre Verdaguer) relle-
geixen els seus versos a Estimat
Comadira. També és poètica i
lúcida la versió que Marta An-
gelat fa de Nadir de Quim Es-
pañol. Una veu, música i unes
cadires ben enfocades fan dià-

fana una poesia d’imatges fos-
ques en la nit barcelonina.

Són dos mons comuns forço-
sament. No deu ser tanta ca-
sualitat que en la peça de Co-
madira hi intervingui Sílvia Pé-
rez Cruz i en la d’Angelat, Lisa
Bause. Totes dues van ser com-
panyes a Las Migas, un grup ja
mític que es va acomiadar a
l’Amfiteatre Grec aquest agost.
Ara, tossuda evidència, el car-
tell de Temporada Alta les ager-
mana de nou.  | J.B.

Poesia d’altura

SALT/GIRONA (Gironès). Temporada Alta
Selecció d’espectacles del 21 d’octubre al 10 de novembre. Diversos
espais. www.temporada-alta.net

Marta Angelat i Lisa Bause llegeixen ‘Nadir’./ JORDI CANÉ

● Christoph Marthaler mostra aquest cap de setmana una adaptació
escènica d’Els viatges de Lina Bögli. Calixto Bieito signa demà Des-
aparecer, un treball interessant sobre Poe que ha unit Maika Ma-
kovski i Juan Echanove. Jan Fabre evoca les seves imatges a la mort
amb Preparatio mortis. (28 d’octubre, Salt). I també Kristian Lupa,
altre cop el rigorós i pulcre director polonès, torna a Temporada Al-
ta. Ho fa amb Waiting room.0, una adaptació del text de Lars Norén.

Fidelitat de directors


