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El musical ‘Sweeney Todd’
arribarà al març a l’Apolo

TEATRE 3 REPOSICIÓ

b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

El muntatge dirigit
per Mario Gas torna
després de l’èxit
obtingut a Madrid

T
res anys després de la seva es-
trena a Barcelona, el musi-
cal Sweeney Todd, dirigit per
Mario Gas, tornarà del 31 de

març a l’11 de maig, al Teatre Apolo,
després d’una exitosa temporada a
la capital espanyola. El muntatge
conserva la majoria de l’elenc origi-
nal, entre ells els protagonistes, Joan
Crosas a la pell del venjatiu i maca-
bre barber (també el va interpretar
Constantino Romero), i Vicky Peña
com la senyora Lovett, la seva còm-
plice i amoral pastissera.

Basada en la producció que Ha-
rold Prince va portar a Broadway el
1979, amb partitura de Stephen
Sondheim i llibret de Hugh Whee-
ler, Sweeney Todd relata els escabrosos
crims d’un barber que, després de
ser injustament empresonat per un
jutge lasciu, torna a casa amb fam
de venjança i la navalla afilada. Defi-
nida per Sondheim com una «opere-
ta negra» i guardonada amb cinc
premis Tony–, l’obra té el seu origen
en una llegenda popular que prego-
nava l’existència real del personatge
al Londres del 1800.

«La música i la història són prodi-
gioses; Sondheim és un dels grans
compositors del segle XX. És una far-
sa esperpèntica que posa en solfa
amb humor i molta potència aspec-
tes de l’ésser humà com la venjança,
l’odi, els límits de l’ètica, la compra-
venda...», explica Mario Gas, que va
reposar el muntatge a l’octubre al
Teatro Español de Madrid, que diri-
geix des del 2004. En la seva opinió,
Sweeney Todd és «teatre en majúscu-
les, a l’estil de Charles Dickens o Ber-
tolt Brecht». «És una mordaç faula
moral que té la virtut de seguir vi-
gent i que el públic que la va veure
als anys 90 vulgui tornar a veure-la»,
afegeix Gas, que va aconseguir amb
aquest muntatge múltiples reconei-
xements, entre ells el Premi Nacio-
nal de Teatre de Catalunya el 1996 i
quatre premis Max.

MÉS ENLLÀ DEL ‘DIVERTIMENTO’ / Tere-
sa Vallicrosa, Xavier Ribera-Vall, Ma-
ria del Mar Maestu, Ruth González,
Esteve Ferrer, Pedro de los Ríos i el
tenor Pedro Pomares completen el
repartiment d’aquest thriller musical
que, segons Gas, «funciona molt bé
perquè tots els oficiants: actors, can-
tants, cor, músics... formen un con-
junt molt solvent». Al director li in-
teressen els musicals que van més
enllà del simple diver t imento .
«M’agraden el teatre amb música i
l’òpera; els musicals que no són pro-
ductes purament comercials sinó
que aborden històries que obren
nous horitzons com Sweeney Todd o
Ascensión y caída de la ciudad de Maha-
gonny», addueix Gas, que a finals de
gener portarà al Teatre Lliure la seva
versió del clàssic d’Arthur Miller La
mort d’un viatjant. H

33 Vicky Peña i Joan Crosas tornen a cuinar saborosos pastissets en el muntatge de Mario Gas.
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b Gairebé tot l’elenc
original repeteix, com
els protagonistes, Joan
Crosas i Vicky Peña

UNA VERSIÓ AMB AIRES GÒTICS

LA PEL.LÍCULA

< El 2007, el nord-americà Tim
Burton va portar al cine la seva
particular versió dels fets amb el
seu actor fetitxe, Johnny Depp, i
Helena Bonham Carter (la seva
parella, una coincidència amb
Mario Gas i Vicky Peña). El film,
que va arribar a Espanya a
començament de l’any passat
com a Sweeney Todd, el barbero
diabólico de la calle Fleet,

emfatitza el to gòtic, fosc i
sagnant d’alguns dels seus títols,
com l’aclamada Sleepy Hollow.

< «L’adaptació de Burton està bé
però el muntatge i la narració són
diferents. A més a més, a la
pel.lícula les peces musicals estan
tallades», opina Mario Gas, que
defensa la «potentíssima» versió
teatral.

33 Johnny Depp, en el film de Tim Burton.
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de Sherlock
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A Guy Ritchie li ha
agafat la dèria per
un dels meus ídols,
el pobre detectiu

M entre escric aquestes
línies, Guy Ritchie ja
deu tenir en un lloc se-

gur els 60 milions de dòlars que li
ha tret a Madonna per tocar el
dos. Tenint en compte el que ha
de ser viure amb una absurda
com aquesta, la liquidació em
sembla raonable, però crec que la
senyoreta Ciccone li hauria d’ha-
ver imposat al seu exmarit certes
condicions abans d’afluixar la
mosca. Jo m’hauria conformat
amb una: que abandonés el món
del cinema, ja que la carrera del
senyor Ritchie és, amb perdó, per
cagar-s’hi.

No sé vostès, però a mi les se-
ves pel.lícules de gàngsters de dis-
seny em treuen de polleguera. Àl-
ter ego britànic i ximplet de
Quentin Tarantino –un paio que,
almenys, roda que dóna gust i té
un sentit de l’humor molt apre-
ciable–, Guy Ritchie situa la seva
obra, per dir-ne d’alguna manera,
en un món del qual no en sap
res, però al qual pretén cobrir de
glamur a base de càmera lenta,
enquadraments idiotes i guions
amb més forats que el gruyère.

Per no parlar de la seva incursió
en l’alta comèdia, com recorda-
ran tots els que van veure Enduts
per la marea, protagonitzada, lla-
vors, per la rossa ambiciosa que li
acaba de forrar el ronyó sense exi-
gir res a canvi.

Disculpin el to bel.ligerant de
l’article, però és que a Guy Rit-
chie li ha agafat la dèria en
aquests mateixos moments per
un dels meus ídols, el pobre Sher-
lock Holmes, i els resultats poden
ser paorosos. És cert que la pre-
sència en el projecte de Robert
Downey Jr. en el paper de Hol-
mes i de Jude Law en el del seu
fidel Watson resulta estimulant,
però dubto que aquests dos ex-
cel.lents intèrprets aconsegueixin
impedir que el senyor Ritchie fa-
briqui una altra de les seves one-
roses bufonades. I la perspectiva
de veure Holmes dient renecs, xu-
tant-se cocaïna en públic i inter-
canviant cops de karate (a càmera
lenta) amb el professor Moriarty
em posa els pèls de punta.

Feia molt temps que els perso-
natges d’Arthur Conan Doyle no
treien el cap per la gran pantalla.
Normal, perquè en l’època de
l’Iron Man i els Transformers, ¿quins
adolescents deixarien anar un
duro a la taquilla per veure aque-
lles dues mòmies victorianes?
Però que les ressusciti Guy Rit-
chie em fa pensar que serà pitjor
el remei que la malaltia. H


