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ELS CÒMICS D’UNA NIT D’ESTIU

Recordeu com van les coses, al
somni estiuenc i fantàstic que
Shakespeare va convertir en
una de les seves comèdies més
admirables? El somni d’una nit
d’estiu es mou entre tres grups de
personatges ben diferenciats que
han coincidit al llarg d’aquesta
nit màgicament transgressora.
D’una banda, tenim l’alta soci-
etat d’Atenes, començant pels
grans ducs que celebren el seu
casament, i continuant per dues
parelles que no acaben d’estar
aparellades com toca, i que fu-
gen al bosc per intentar posar-hi
remei. De l’altra, tenim una
colla de follets i reis i reines dels
follets ben disposats a embolicar
la troca. I, finalment, tenim un
grup d’actors amb més bona
voluntat que traça, i amb moltes
ganes d’oferir als nuvis ducs una
tragèdia teatral que, a les seves
mans, pot acabar provocant les
rialles més involuntàries. I, com
que Ivan Campillo ha demostrat
ser un autor amb certa feblesa
per la comèdia (Salvem les ba-

lenes... i el meu matrimoni què?,
Tu digues que l’estimes, totes les

parelles ho fan), és natural que
aquests còmics involuntaris li
facin una gràcia especial, i que
els hagi convertit en els grans
protagonistes del seu somni par-
ticular. Hi trobareu molta gresca
i moltíssima música: no és un
musical, però aquí acaba cantant
tothom. I, posats a buscar fonts
d’inspiració, la companyia (que
no s’està de res) les ha buscat en
Sondheim i Porter. DRAMATÚR-
GIA I DIR.: IVAN CAMPILLO. INT.:
RAMON GODINO, QUIM CASAS,
IVAN CAMPILLO, SÍLVIA FORNS.
FINS AL 31/8. VERSUS TEATRE.
CASTILLEJOS, 179. METRO:
GLÒRIES (L1). TEL.: 93 603 51 52.
PREU: 20€. HORARI: DE DC. A
DS., 20.30H; DG., 18H.

FESTIVAL DE LES ARTS

ESCÈNIQUES DELS JARDINS

DE LA TORRE DEL REMEI

La Cerdanya estrena festival i
la intenció és convertir aquesta
cita en un nou referent cultural
obligatori dels nostres estius es-
cènics. Comencem per l’entorn?
Doncs fem-ho, per afirmar que ja
és un espectacle en si mateix: les
quatre hectàrees de jardí que en-
volten la bonica Torre del Remei,
convertida en un hotel de gran

luxe, són un espai tan ideal per
muntar-hi un bon festival d’estiu,
que és difícil entendre per què
fins ara ningú no ho havia fet. I la
veritat és que, un cop llançats a
l’aventura, els organitzadors han
confeccionat una programació
acurada que, de moment, ja ha
acollit nits de jazz (Jazz&Co), de
màgia (el Mag Lari) i de rumba
(Set de Rumba). I ara hem arribat
a la nit de dansa contemporània
i a la nit d’humor monologat.
La primera (1/8, 25 €, 22h) té
com a convidada una ballarina i
coreògrafa que ha sabut crear un
món personal inconfusible, fet a
parts iguals d’humor, desolació,
tendresa, criatures marginals,
gran imaginació visual i notable
talent per combinar tots aquests
elements. Marta Carrasco omple
el seu espectacle més recent,
B-Flowers, amb tantes flors com
suggereix el títol. I se serveix
d’aquestes flors estranyes,
juganeres i boniques que de
vegades adquireixen un aspecte
còmicament grotesc i de vegades
resulten patètiques per parlar
com mai ho havia fet de la dona,
del que significa ser dona i dels
estereotips ridículs i/o repressors

amb què massa sovint s’intenta
associar la dona. Cosa que, ja
que hi estem posats, i canviant
totalment de registre, ens
porta cap a un altre espectacle,
construït, precisament, al voltant
dels estereotips més o menys
reals o més o menys imaginaris
que corren pel món sobre homes
i dones. Uns estereotips de
vegades tan allunyats els uns
dels altres que es pot arribar a
la conclusió que Els homes són
de Mart i les dones de Venus.
No cal que us digui, donada la
seva popularitat, que aquest és,
precisament, el títol del llibre
de John Gray que Jordi Martínez
presenta en forma de monòleg.
I que, fins i tot si no ajuda a
escurçar distàncies entre Mart i
Venus, com a mínim sí que ajuda
a passar una bona estona entre
rialles, fent voltes a aquests
dos planetes condemnats a
compartir la mateixa òrbita.
(2/8. PREU:
25 €. HORARI: 21H). FINS AL
17/8. JARDINS DE LA TORRE DEL
REMEI. CAMÍ DEL REMEI, 3. BOL-
VIR DE CERDANYA. GIRONA. TEL.:
972 14 01 82. INFORMACIÓ:
www.jardinsdelatorredelremei.com

+ estrenes

Estem de sort. I per doble motiu.
Després d’una temporada que no
ha estat especialment gratificant
per als amants del teatre musi-
cal, vet aquí que el Gaudí ho ha
tornat a fer. I el seu escenari s’ha
tornat a transformar (com va
passar l’any passat, sense anar
més lluny, amb The Wild Party)
en llar d’acollida d’un musical
de culte que, malgrat la notable
repercussió universal (des que
Bare es va estrenar, el 2000, a
Los Angeles, se n’han fet quaran-
ta muntatges diferents arreu del
món), corria el perill de patir la
mateixa maledicció que pateixen
tants altres musicals plens d’in-
terès, i quedar per sempre més
inèdit entre nosaltres.
Això, malgrat no només la qua-
litat del material –començant
per la vibrant partitura de Da-
mon Intrabartolo, sempre molt
pendent de posar la força pop
dels temes al servei de la dra-
matúrgia de l’espectacle–, sinó
també la seva capacitat per con-
nectar amb el públic de les no-
ves generacions sense deixar de
tocar la sensibilitat del públic de
generacions anteriors.
I això, malgrat que per l’esce-
nari passen un seguit de temàti-
ques i situacions tan plenament
vigents com quan l’obra va ar-
ribar per primer cop als escena-
ris: el bullying escolar associat a
l’opció sexual o a l’aspecte físic,
el rebuig familiar que adquireix
les formes d’una amabilitat ba-
sada en el silenci sobre allò del
qual no es vol parlar, la rigidesa
moral d’un catolicisme educatiu

que pot deixar marques doloro-
ses de per vida, el patiment
provocat per l’adopció de rols
falsos però socialment ben ac-
ceptats, la manera com la por al
rebuig es pot transformar en au-
todestrucció...
De Bare n’existeixen, ara ma-
teix, dues versions notablement
diferents: l’original, presentada
com a òpera pop, i l’adaptació
estrenada fa dos anys a l’Off Bro-
adway, que, entres altres canvis,
incorpora molts més fragments
dialogats, mentre desapareix un
personatge tan fonamental com
el de la mare d’en Peter.
I Dani Anglés ha pres la decisió
encertada d’optar per l’original,
des del meu punt de vista molt
més intensa, i amb els personat-
ges molt més ben perfilats. I –
aquest és, sens dubte, el segon
motiu pel qual estem de sort–
s’ha posat a treballar de valent
aquest material amb la gent de
Madam Teatre, una jove com-
panyia acabada de néixer que –
això es nota a cada pas, passos
coreogràfics inclosos– s’ha pres
la tasca amb molta seriositat,
molta energia i molt de rigor.
Sí; és cert que a l’escenari –que,
per cert, sap rendibilitzar amb
encert, i amb la creu com a gran
símbol central, les ajustades di-
mensions i els ajustats recursos
de què disposa– encara són per-
ceptibles desajustos puntuals o
veus necessitades de més afina-
ció, i que també el so (un punt
feble del TGB) necessitaria algun
ajust per millorar la comprensió
de les lletres. Però, limitacions a
banda, aquí teniu un musical ex-
cel·lent presentat amb intensitat,
força i talent prometedor. Teatre
Gaudí Barcelona

PER SOBRE DE TOTES

LES COSES (‘BARE’)
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Shakespeare revisat amb bon humor.

La companyiaMadam Teatre es presenta amb aquest espectacle excel·lent.


