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Teatre i dansa

AMB EL CONTROVERTIT drama 
de Wedekind transformat en 
multipremiat musical rock per 
Sater & Sheik el Teatre Gaudí 
es consolida com a sala on la 
sorpresa està assegurada quan 
una jove companyia s’obstina 
a demostrar que amb passió i 
professionalitat es pot superar 
qualsevol repte, també aixecar un 
projecte amb quinze intèrprets, 
i set músics. Un musical que a 
més requereix aptituds actorals, 
solvència en el cant i desimboltura en el ball. L’equip dirigit 
per Marc Vilavella no s’ha acovardit davant el reguitzell de 
dificultats i ofereix un espectacle d’una contagiosa energia. 
Ímpetu i ràbia juvenil, com és d’esperar en una història de 
ruptura generacional, d’ocàs d’un món i el naixement d’un 
altre, la fi del segle XIX  i l’arribada de les revolucions del XX. 

El muntatge no és perfecte, però en conjunt és una 
proposta amb més virtuts que errors (també tècnics: aquest 
so que sembla agafat al sostre com un ratpenat quan canta 
un solista), sobretot quan es crea una adrenalínica comunió 
col·lectiva en temes com The bitch of living (gairebé punk 
californià de la discoteca de Green Day) o Totally fucked, amb 
coreografies que escapen del repertori més trillat. Destacar 
el grup és l’habitual quan flaquegen les individualitats. No 
és el cas. La cosa és tan seriosa que quan Elisabet Molet, 
Marc Flynn, Eloi Gómez o Laura Daza –intensa a The song of 

purple summer– reclamen el seu protagonisme es mereixen 
el mateix aplaudiment que aquest elenc lliurat a una causa 
romàntica. Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA...
Un grup 
d’adolescents 
descobreix la mort, 
l’amor i el sexe a 
finals del segle XIX.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
La combinació 
de neurones i 
hormones no és un 
invent de Merlí.

 Teatre Gaudí. Fins al 8 

de gener.

�����

ESPERONAT PEL PRECEDENT del que va dirigir 
a Temporada Alta 2013 i en el qual van participar 
xefs de renom, Joan Ollé ha pensat aquest xou al 
voltant de la literatura gastronomica. D’aquella 
experiència, aquesta funció condimentada 
amb fragments i ocurrències d’una vintena 
d’autors, des de Roland Barthes fins a 
Leonardo da Vinci. Una degustació de petites 
recreacions literarigastronòmiques trufades 
amb cançons força adequades. No hi ha dubte 
del brillant joc semàntic de fruites i verdures 
a la nostra parla i tampoc que una cosa són 
les receptes i una altra, l’elaboració. Però en 
aquestes Delikatessen es repeteixen fórmules 
i li manca l’adob que ressalti la mossegada. 
La presentació és correcta i el servei, tres 
actrius (vestides per l’enemic) i dos actors, 
molt entregats, però l’enginy queda enterrat i la 
digestió es fa pesada. S.F.

SI PARLES AMB algú i no l’entens, canvia 
la freqüència i, sobretot, acosta’t-hi. Això 
ens diu Clàudia Cedó a L’home sense veu, un 
conte optimista en el qual planteja estratègies 
per arribar a les persones. I ho fa amb un joc 
teatral ben interpretat en clau de comèdia que 
il·lustra el poder del teatre per col·locar al petit 
espai escènic dos àmbits tan diferents com 
una cuina i una estació espacial.

Cecilia (Cristina Cervià), una dona 
almodovariana de 50 anys substitueix la seva 
amiga Maria durant tres dies en l’atenció 
d’un noi autista. Alhora, un solitari astronauta 
(Jordi Subirà) a l’estació espacial de la Lluna 
no aconsegueix parlar amb la telefonista 
de la NASA. Dues històries paral·leles 
que es barregen sobre les dificultats de la 
comunicació i la voluntat de superar-les ben 
dirigida per l’autora. Santi Fondevila

Delikatessen
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L’home sense veu
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DE QUÈ VA…
Textos i cançons 
al voltant de la 
gastronomia.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Hi ha uns nois que 
es deixen la pell en 
escena.

 Sala Muntaner. Fins a 

l’11 de desembre.

DE QUÈ VA…
Una comèdia 
optimista sobre la 
incomunicació.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
En una sala 
petita, hi ha vols 
interestel·lars.

 Sala Flyhard. Fins al 12 

de desembre.

ESTRENA DE LA SETMANA

El despertar de la primavera


