
Melchior i Wendla viuen un fugaç moment de passió. FOTO: FRAN GRANADA
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Mama, m’esgotes (MamaWho
BoreMe). Aquesta és la pri-
mera cançó que escoltareu
a l’escenari del TGB. I tant si
els vostres dies d’adolescèn-
cia queden ja unamica lluny
com si encara els esteu vivint,
segur que a tots i a totes us ha
vingut al cap (o heu pronun-
ciat en veu alta) aquesta frase
més d’una vegada. Sí, és cert:
els pares en particular, i els
adults en general, poden re-
sultar de vegades esgotadors
quan ets un adolescent amb
ganes boges de viure, de sa-
ber i d’experimentar amb el
teu cos i les teves emocions.
I això passa encara de for-

ma més brutal quan a l’altre
costat regeixen les normes
d’una societat especialment
intolerant que, per exemple,
demonitza tot allò que té a
veure amb la sexualitat. Una
societat com ara aquella que
va denunciar l’autor ale-
many Frank Wedekind quan
va escriure, l’any 1891, l’obra
El despertar de la primavera.
I quin escàndol va originar
aquell text en què feien acte

de presència l’homosexuali-
tat, l’avortament i l’angoixa
adolescent que pot portar
fins al suïcidi!

I ara, posem-hi música
La veritat és queWedekind va
saber sempre com escanda-

litzar la burgesia, com tor-
naria a demostrar amb les se-
ves dues obres dedicades a la
letalment seductora Lulu.
I el cas és que, de la matei-
xa manera que amb el temps
Lulu s’acabaria convertint en
protagonista d’una cèlebre
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LA DIFÍCIL ADOLESCÈNCIA DELS PROTAGONISTES DE L’OBRA DE FRANK WEDEKIND ‘EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA’

DÓNA LLOC A UN MAGNÍFIC MUSICAL DE ROCK QUE HA TRIOMFAT ALS ESCENARIS DE BROADWAY I EL WEST END

òpera d’Alban Berg, en temps
molt més recents (ara fa deu
anys), els adolescents turmen-
tats pel seu despertar sexu-
al deWedekind s’han acabat
convertint també en perso-
natges d’unmusical fantàs-
tic pel qual sento veritable
feblesa. Un musical tan ple de
contundent empenta rock com
de temes intimistes commo-
vedors i guanyador de vuit
Tonys i quatre Premis Lau-
rence Olivier, amb el qual el
Teatre Gaudí Barcelona conti-
nua demostrant la seva passió
tant pel teatre musical inèdit
a casa nostra (recordeu The
Wild Party o el brillant mun-
tatge de Sugar que aquests
dies recupera l’Eixample Te-
atre), com la seva aposta pel
musical amb temàtica adoles-
cent (el molt notable Bare).


