
T
EL TGB S’OMPLE D’ADOLESCENTS QUE BUSQUEN LA SEVA IDENTITAT FICATS EN UNA ÒPERA POP DE CULTE

Epifania gai a l’internat catòlic

Qui ho diu que estem en època
de vacances escolars? Ben al
contrari: aquest estiu el Teatre
Gaudí Barcelona (que, com sa-
beu, sempre ha sentit una esti-
mulant feblesa pel teatremusi-
cal, per les noves companyies
i pel teatre protagonitzat per
personatges joves i especial-
ment adreçat a un públic jove;
si es pot ajuntar tot en unma-
teix paquet, doncs encarami-
llor) ha decidit obrir portes en
plena canícula transformat en
elmolt catòlic internat Saint
Thomas. Que, permés senyes,
està ubicat a laMassachusetts
del 1991. Però que, compodreu
comprovar quan conegueu els
seus alumnes i els conflictes
emocionals, relacionals, sexu-
als i educatius que els fan anar
de corcoll, podria estar ubicat
a qualsevol internat catòlic
d’aramateix i d’aquímateix.

Ambuna única (tot i que ben
significativa) diferència: aquí
no hi cap la possibilitat de fer
trucades d’amagatotis, ni de
piular, ni de fer ús delWhat-
sApp. Aquí, si et vols comuni-
car amb els companys ho has
de fer cantant a ple pulmó, que
per alguna cosa estemficats en
una òpera pop omusical rock
que des que es va estrenar a
LosAngeles fa catorze anys no
ha deixat d’estar present a les
cartelleres anglosaxones.
I que en aquests darrers

temps ha sigut objecte de dues
produccions (la de l’Off Bro-
adway del 2012 i la delUnion
Theatre de Londres de l’any
passat) que han fet revifar l’in-
terès per l’espectacle.

Aquest Romeu i l’altre Romeu
Naturalment, al Saint Thomas
no tot són classes i adoctrina-
mentsmorals patrocinats per
la SantaMareEsglésia. També

hi ha lloc per al teatre. Shake-
speare, naturalment.Romeu i
Julieta, esclar. I posats a inter-
pretar el petit del noiMonta-
gú, ningú pot dubtar que el
popular Jason pel qual sospi-
ren totes les possibles Julietes
de l’internat sembla una elec-

ció ideal. Tot i que deixaria de
semblar-ho si algú s’assaben-
tés que per qui ell sospira de
debò és per aquest Peter que
quan arriba la nit es veu sac-
sejat per un terriblemalson
en què tots els companys se’n
burlen perquè han descobert
que és gai. I no ens enganyem:
com remarcaDani Anglés
–que dirigeix aquest primer
espectacle de la recent creada
companyiaMadamTeatre–
aquestamena de burles, per
molts canvis externs que ha-
gi viscut la societat, continu-
en estan lamentablement ben
vives i poden provocar efec-

tes tan demolidors ara com
els que provocaven el 1991. O,
i tirantmoltmés cap enre-
re, comels que provocaven el
1883, quan FrankWedekind
va escriure la seva emblemà-
tica i (llavors) escandalosa
obraEl despertar de la prima-
vera, recentment reconver-
tida en un fantàsticmusical
(Spring awakening) que pre-
senta uns quants paral·lelis-
mes amb el que ara s’estrena.
A l’escenari del TGBhi

trobareu vint actors i cincmú-
sics disposats a sortir de l’ar-
mari, després de passar per
aquest calvari.

PER SOBRE DE TOTES LES COSES (BARE)

LLIBRET: DAMON INTRABARTOLO I JON HARTMERE. MÚSICA: DAMON
INTRABARTOLO. UN PROJECTE DEMADAM TEATRE PRODUÏT PEL TGB. DIR.: DANIEL
ANGLÈS. DIR. MUSICAL: ORIOL PADRÓS. INT.: JAN FORRELLAT, MARC FLYNN, ANNA
HEREBIA. DATA: FINS AL 31/8. LLOC: TEATRE GAUDÍ BARCELONA (TGB). SANT
ANTONI MARIA CLARET, 120. METRO: SAGRADA FAMÍLIA (L2, L5). TEL.: 936 035
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‘Bare’ en versió catalana.


