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Un tríptic crític
i compromès al
Tantarantana

L.S.

BARCELONA. El drama dels refugi-
ats saharauis, un viatge per l’Euro-
pa avergonyida de la mà de Shakes-
peare i una mirada a l’actualitat des
de l’òptica de Woyzeck. Aquestes
són les tres propostes que agrupa el
cicle Complicitats en Xarxa, que
ocuparà la cartellera del Teatre
Tantarantana fins al 26 de gener. El
cicle sorgeix d’una aliança d’aques-
ta sala alternativa amb altres teatres
o companyies de l’Estat i és una ma-
nera d’aconseguir que arribin a Bar-
celona una selecció de propostes de
teatre contemporani de petit for-
mat. En aquest cas, a més, les obres
comparteixen una mateixa càrrega
poètica, reflexiva i compromesa.

Qui llança la primera pedra és,
aquest cap de setmana, Los hijos de
las nubes, una obra de la madrilenya
Ambiosis Teatro que narra “amb
curiositat i sense clemència” el con-
flicte del poble saharaui i els errors
d’Espanya, segons el seu director,
Julián Fuentes. La setmana següent
serà el torn de Sigue la tormenta, de
l’aragonesa Tranvía, una obra de te-
atre dins el teatre que indaga en en
el sentiment de culpa i el penedi-
ment per haver col·laborat amb els
nazis durant l’Holocaust. Els últims
seran Iguana Teatre i la seva actu-
alització a duo del clàssic de Georg
Büchner.e

ARTS ESCÈNIQUES

Els ‘Germans de sang’
tornen 20 anys després

Ricard Reguant reprèn un dels
èxits que va dirigir als anys 90 amb
els mateixos actors, Roger Pera i
Sergi Zamora. Una versió reduïda
de Germans de sang ja es pot veure
al Teatre del Raval.

sell poder fer una nova versió redu-
ïda del ja clàssic musical del 1983.
Ha costat déu i ajuda, però final-
ment Reguant i companyia van ob-
tenir la primera autorització inter-
nacional de l’autor per adaptar una
obra de gran format, pensada per a
orquestra i una quinzena d’actors, a
un petit format, despullat d’esceno-
grafia i només amb un piano i vuit
intèrprets. El resultat és “un altre ti-
pus de muntatge –diu Reguant–,
més petit, més colpidor, sense un
gran aparell escenogràfic, on llueix
la qualitat dels actors”. De fet, l’es-
cenografia són simplement quatre
panells mòbils. Dani Campos, al pi-
ano, s’ha ocupat dels arranjaments
i la direcció musical.

El que no van aconseguir de Rus-
sell és que accedís a canviar el llibret
per situar l’obra a Barcelona. “Però
el context és el que menys importa.

El que passa avui aquí és el que pas-
sava a Liverpool quan va ser escrita
l’obra: atur, crisi, incomunicació, di-
ferències socials... I malauradament
passarà sempre”, opina Reguant.

La feina queda, doncs, en mans
dels protagonistes. Roger Pera i Ser-
gi Zamora es tornen a posar a la pell
de Mickey i Edward, dos germans
bessons que van ser separats en néi-
xer i van acabar tenint dues vides ra-
dicalment allunyades. Els nens es
retrobaran, amb set anys, i es faran
amics quan descobreixin que han
nascut el mateix dia. Les seves vides
es creuaran i es condicionaran fins a
un final tràgic. Amb 40 anys fets, Pe-
ra i Zamora tornen a interpretar els
nens que, al llarg de més de dues ho-
res d’espectacle, veiem com es fan
adults. “Jo m’hi reconec més ara,
amb el meu personatge, sobretot en
la part dramàtica final. Llavors tenia
19 anys!”, exclama Pera.

En el repartiment del 1994 hi
destacaven Àngels Gonyalons i Jo-
an Crosas. En l’actual, en el paper de
la mare hi ha Virginia Martínez,
cantant del grup La Porta dels Som-
nis, mentre que el narrador és el ve-
terà cantant de musicals Xavier Ri-
bera-Vall. Eduard Doncos és un al-
tre dels repetidors, aquí ascendit al
paper del dolent Sammy. La resta
d’actors són de nova fornada i, al-
guns, fills i fans de la primera posa-
da en escena.

Una factoria de musicals
Aquest cap de setmana arrenquen
les funcions de Germans de sang al
Teatre del Raval, un espai que Re-
guant compara a l’anglès The Cho-
colate Factory Theater, una incuba-
dora de projectes experimentals
que també ha transformat alguns
grans musicals del West End en
operetes de butxaca. El Teatre del
Raval no arriba a aquesta especialit-
zació fabril, però sí que ha progra-
mat dos musicals amb èxit de públic
i crítica: La vampira del Raval i la re-
cent Goodbye Barcelona.

Ricard Reguant destacava la hu-
militat de la proposta: “Som una co-
operativa. La nostra única manera
de subsistir és la taquilla”. Està pre-
vist que l’obra es mantingui en car-
tell fins al març.e

LAURA SERRA
BARCELONA. ¿Torna el musical Ger-
mans de sang? “Per què no? És una
manera de mantenir una obra em-
blemàtica i que és molt adequada
per als temps que corren. Per què,
si no, se segueix fent Shakespeare o
Ibsen?” Així respon a la pregunta
més òbvia el director Ricard Re-
guant, el culpable juntament amb
Roger Pera de tornar a portar a esce-
na aquell èxit de fa dues dècades.

La intenció no era fer-lo exacta-
ment igual. Fa tres anys que van
sol·licitar al dramaturg Willy Rus-

Roger Pera i Sergi Zamora tornen a interpretar els dos bessons separats en el moment
de néixer que acabaran tenint vides oposades. ACN

El Teatre del Raval n’acull una nova versió minimalista
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Los hijos de las nubes inicia el cicle
Complicitats en Xarxa. JAVIER NAVAL


