
ELISENDA PONS

‘ELS FERÉSTECS’ 
TRIOMFA ALS 
PREMIS BUTACA 
DE TEATRE
Barcelona q Els feréstecs, del 
Lliure, va ser ahir a la nit a la Sala 
Tallers del TNC la gran vencedora  
de la gala dels premis Butaca,  
de votació popular, amb cinc 
guardons: millor muntatge, direcció 
(Lluís Pasqual, a la imatge), actriu 
de repartiment (Laura Conejero), 
caracterització i vestuari. Smiley va 
aconseguir tres de les quatre 
candidatures: obra de petit format, 
actor teatral (Albert Triola) i text 
(Guillem Clua). Emma Vilarasau va 
ser elegida millor actriu teatral per 
Barcelona, premiada també en 
il·luminació i composició musical.

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Metàfora a l’Espai Lliure sobre les re-
lacions en l’agitada vida moderna. 
Sondheim posa el dit a la llaga amb 
Marry me a little (Casa’t una mica amb 
mi) enllaçant una sèrie de cançons 
poc conegudes, però que incideixen 
amb ironia i desencant en el més pro-
fund dels sentiments. I ho fa demos-
trant que la música és un vehicle po-
derós per a històries com la dels dos 
protagonistes, que comparteixen 
soledat en un mateix edifici, on tot 
i la proximitat i tenir somnis i pors 
comunes viuen com desconeguts. 
 La sensible direcció de Toni 
Martín aixeca aquesta obra amb 
l’eficient suport en la direcció musi-
cal i l’arranjament de Xavier Torras 
(piano). Una senzilla però eficaç es-
cenografia de Xavi Sastre serveix per 
albergar els bons i mals moments  
d’una parella encarnada per Mone 
Terol i Toni Viñals, tots dos amb sò-
lid currículum en el gènere.

GRAN DICCIÓ / «Fa temps que vaig so-
miar l’home perfecte./ Un príncep 
blau, galant, famós i ric/. Però vaig 
trobar-ne un sense cap fama i a les 
butxaques ni un penic. Vaig revisar 
llavors els meus desitjos», canta ella 
amb gran dicció i capacitat de trans-
metre emocions.
 «Hi ha tanta gent arreu del món 
que no sap què es perd/ que mai tas-
tarà amor com aquest», interpreten 
els dos. Viñals, amb bona presència 
tot i que un registre menys encertat, 
és un bon contrapunt en aquest mo-
dern conte amorós, on cadascú aspi-
ra a estar amb l’altre sense renunci-
ar a la independència. Una produc-
ció molt aconseguida amb mesurats 
ingredients de drama i comèdia. H

  

El conte 
amorós de 
Sondheim
CRÒNICA El musical 
‘Marry me a little’ 
sedueix el Lliure

Companyies com la britànica Pro-
peller han fet del Temporada Al-
ta una cita del millor teatre eu-
ropeu. Aquest col·lectiu que lide-
ra el director Edward Hall està al 
capdavant de l’aposta internacio-
nal que ha impulsat el festival de 
Girona i Salt aquests últims anys. I 
aquesta fidelitat és recíproca. Pro-
peller inicia avui, amb quatre fun-
cions fins divendres, la que serà la 
seva sisena visita, les tres últimes 
seguides, al certamen. «És el nos-
tre lloc preferit per actuar. Pel fes-
tival, per la gent que el porta i pel 
públic», va afirmar ahir Caro Mac-
Kay, productora executiva de la 
companyia. Fidels al seu reperto-
ri d’adaptacions de William Sha-
kespeare, en aquesta edició pre-
senten una joia com la comèdia 
romàntica Somni d’una nit d’estiu, 
que van recuperar fa un mes des-
prés de la seva aclamada estrena el 
2009 amb un elenc diferent.
 Els embolics entre dues parelles 
d’amants al palau del duc d’Ate-
nes, on se celebra al seu torn el 
matrimoni entre els antics rivals 
Hipòlita i Teseu, i en un bosc prò-
xim, poblat de fades, donen peu a 
una màgica radiografia humana 
de Shakespeare. L’amor i la passió 
en són els eixos. El món real i el de 
les fades es creuen constantment 
a través del personatge del follet 
Puck. «Sóc l’arquetip del trampós, 
de l’engalipador, una criatura que 
està més enllà del temps», va ex-
plicar ahir l’actor Joseph Chance.
 Amb ell, Dan Wheeler (un altre 

dels 14 intèrprets del repartiment, 
tots homes com sempre en Prope-
ller) destacava la màgia d’una fun-
ció ideal per a aquestes dates pre-
nadalenques, malgrat que el seu tí-
tol faci referència a una nit estival. 
«Estic convençut que aquesta obra 
és com un regal de Nadal, per la mà-
gia que emana. A més, el temps es 
tergiversa sempre en l’escriptura 
de Shakespeare», va subratllar l’ac-
tor que encarna un dels rols feme-
nins: el de l’enamorada Helena. «El 
que es manté invariable és la força 
poètica del llenguatge. Tot és incert 
en una mescla contínua de somni i 
realitat», va afegir Chance.

Música i vestuari

Tots dos van advertir que aquest 
llenguatge és accessible per a tots 
els públics, «fins i tot per als que 
no coneixen Shakespeare», va dir 
Wheeler. Una posada en escena 
d’indiscutible vigor, habitual en 
Propeller, resulta una bona ajuda 
per a l’espectador. Amb una esce-
nografia que recorda unes golfes 
i un vestuari senzill que ben bé es 
podria definir com de roba interior 
del segle XIX amb tocs moderns. La 
idea, van explicar els intèrprets, és 
la de presentar un cor de cantants.
 En aquesta posada en escena, la 
música, en una altra de les senyes 
d’identitat de Propeller, hi juga un 
paper clau. «Comença com en una 
cançó de bressol, amb campanetes 
i xilòfon. Després va in crescendo 
fins a construir una simfonia més 
orquestral», va comentar Wheeler. 
«En Propeller tots els intèrprets par-
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La màgia de 
Shakespeare
La companyia Propeller reviu la comèdia 
romàntica ‘Somni d’una nit d’estiu’

ticipen en la música, com a can-
tants o tocant un instrument».
 Aquesta vocació col·lectiva, se-
gons Caro McKay, és una de les se-
nyes d’identitat de Propeller. Tant 
en els assajos, com en la idea de 
pertinença al grup i en la repre-
sentació. «Quan algú està en esce-
na se sent molt acompanyat pels 
altres actors», va assegurar. I així 
ha estat des que el 1997 Edward 
Hall va obtenir un gran èxit amb 
la primera obra, Henry V. «Ell sem-
pre diu que va ser un accident for-
tuït. La va imaginar com un cor 
de soldats que fessin tots els pa-
pers», va recordar Wheeler. Bene-
ït accident. H

33Puck, el follet murri de ‘Somni d’una nit d’estiu’.

                      

EL RETORN D’UN GRUP CLÀSSIC DEL FESTIVAL TEMPORADA ALTA

«Aquesta obra és com 
un regal de Nadal», 
diu Dan Wheeler, un 
dels 14 actors d’un 
elenc masculí
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