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Una escena de The wild party, al teatre Gaudí
MARTÍ FRADERA

JUSTO BARRANCO

Barcelona

“Si Puccini hagués escrit unmusi-
cal, seria aquest”. El director del
teatre Gaudí Barcelona, Ever
Blanchet, és així de rotund sobre
el musical que estrenen avui, The
wild party (La festa salvatge).
Una obra d’Andrew Lippa –el
creador del musical La família
Addams i que ara prepara el de
Big fish– ambbourbon, sexe i xar-
leston. I que es basa en un extens
poema narratiu sobre l’era del
jazz que Joseph Moncure va es-
criure el 1928. Una obra que des
d’aleshores ha donat lloc a pel·lí-
cules comFesta salvatge, dirigida
per James Ivory el 1975, a un cò-
mic d’Art Spiegelman i fins i tot a
un altremusical: l’any 2000,men-
tre a l’Off Broadway es represen-
tava la creació de Lippa, a Broad-
way se n’escenificava una altra
de Michael John LaChiusa.
Una obra, doncs, magnètica,

amb la qual el teatre Gaudí ha de-
cidit llançar la casa per la fines-
tra. Ever Blanchet creu que el pú-
blic continua volent espectacle,
grans produccions que el treguin
de l’agressiu moment actual, i no
només veure els monòlegs i duos
que han proliferat al teatre
aquests anys davant la manca de

recursos. Per tant, des d’avui i
fins el 21 d’abril, el Gaudí tindrà
ni més ni menys que 17 actors i
quatre músics en escena.
Un repartiment encapçalat per

Roger Berruezo, Xavi Duch, Xè-
nia García i Maria Santallusia. I
dirigit per Anna Valldeneu, que
explica la curiosa gestació
d’aquesta producció: ella dirigeix
l’estudi de veu i cant Vocal Fac-
tory i realitza tallers anuals, i en

un taller de teatremusical on ana-
ven a practicar amb The wild
party s’hi van apuntar, a més de
gent no professional, actors que
treballen habitualment al món
del musical i que en aquell mo-
ment representaven a Barcelona
Los miserables. El resultat del ta-
ller el va veure Blanchet, li va
agradar i es va oferir a copro-
duir-lo perquè poguessin fer tem-
porada al Gaudí amb aquesta
obra ambientada als anys vint a
Manhattan, en plena llei seca.
Un musical on es retrata com

es coneixen i s’enamoren una lli-
bertina parella d’artistes de vode-
vil, Queenie i Burrs, i com la vida
en parella acaba en la rutina. Ell
abusarà d’ella i ella organitzarà
una festa per venjar-se’n pública-
ment. Una festa plena d’alcohol

on tot acabarà descontrolat i on
la reina del vodevil s’enamorarà
inesperadament, explica la direc-
tora. Anna Valldeneu subratlla
que l’obra “parla molt de l’amor
però també de la dependència
emocional de les persones, com
en el cas dels protagonistes, que
malgrat tenir una relació dolen-
tíssima no poden deixar-se anar
perquè depenen de l’altre”.
I tot amarat, apunta, pel jazz

del xarleston de l’època, uns rit-
mes on de vegades s’intercalen
pinzellades de rock, pop o músi-
ca llatina. Unes cançons que no
són decoratives, recorda Vall-
deneu, sinó que fan avançar la
història i que han obligat els ac-
tors cantants a ballar molt. Ac-
tors que, en part, són els del taller
inicial però s’hi han afegit d’al-
tres com Berruezo i Santallusia
–integrant d’Egos Teatre– i que,
diu la directora, han realitzat un
mes d’assajos “per amor a l’art”:
la situació no dóna per amés. En-
tre els drets de l’obra, l’escenogra-
fia, el vestuari i l’explotació de
nou setmanes a la cartellera, el
pressupost puja ja a 120.000 eu-
ros. “Però ni un pas enrere, ni per
agafar impuls”, somriu
Blanchet.c
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ElGaudíapostaper ‘Thewildparty’,un
musicalambbourbon, sexe ixarleston
El teatre reuneix 17 actors i quatremúsics per crear espectacle malgrat la crisi


