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DE DRETES
No sé qui deia –li vaig llegir a 
l’Esteve Soler– que els musicals 
són de dretes i el teatre és 
d’esquerres. I si mirem la cartellera 
dels últims anys a Barcelona seria 
fàcil ratificar aquesta opinió, ja que 
la collita ha estat més aviat magra, 
soporífera, encara que hagin sorgit 
companyies que han explorat el 
petit format amb èxit. A Londres 
i Nova York, la cosa ja no és així, 
amb musicals que han portat, fins i 
tot, l’etiqueta d’antisistema. 

TGB
Al Teatre Gaudí s’estan arriscant 
amb espectacles de petit-gran 

format, estil fringe, I podríem dir 
que són els únics que estan fent 
coses una mica més atrevides, no 
com altres que s’han quedat al 
1985 i viuen del revival constant. 

CLUA I ROCA
La temporada que ve tindrem dos 
esdeveniments. Per una banda, la 
versió local de Sister act, amb la 
multinacional Stage Entertainment 
i El Terrat de coproductors, i El petit 
príncep, de La Perla 29. Res a dir. 
Per l’altra, una cosa que promet: 
Elisenda Roca dirigirà el musical 
de Guillem Clua 37 maneres de 
deixar-te, que imaginem entre 
Killer i Smiley. D’esquerres, esclar.

Musicals d’esquerres

Treplev
Per Andreu Gomilla

Les aventures musicals del 
Teatre Gaudí són agosarades. 
L’ultima és la versió catalana de 
la òpera pop Bare que va triomfà 
a Califòrnia i Nova York. Vint 
intèrprets i quatre músics 
omplen l’escenari central de la 
sala per defensar una història 
d’amor entre dos homosexuals 
adolescents en un col·legi 
religiós cap al 1991 tot 
resseguint l’ideal romàntic de 
Romeu i Julieta. Un relat que 
només pot funcionar amb un 
conjunt homogeni que potenciï 
les adolescents emocions dels 
protagonistes.  A fe que ho 
aconsegueixen. La vocalització 
és bona i hi ha uns quants 
números magnífics, com 

l’aparició de la verge, o la 
conversa de Peter amb la seva 
mare. Daniel Anglès ha dirigit 
amb enginy aquesta nova 
fornada d’actors i actrius 
cantants amb resultats 
esperonadors. Si volen gaudir 
amb un musical baixin al Gaudí.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU L’obra és de Jon 
Hartmere i Damon Intrabartolo.

Per sobre de totes...

Teatre Gaudí. Fins al 31 d’agost


