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De Filippo 
torna amb
el tríptic
‘Sik Sik  
y otros’

M. C.
BARCELONA

Sik Sik, una de les obres més en-
tranyables per al polifacètic ac-
tor i dramaturg italià Eduardo 
de Filippo (Dissabte, diumenge, di-
lluns, Natale en casa Cupielo, La gran 
il·lusió, Home i senyor), es presen-
ta juntament amb dues comèdi-
es breus més –Amistad i Peligrosa-
mente– al Teatre de l’Akadèmia. 
A partir d’avui, fins al 15 de ge-
ner, un sòlid repartiment amb 
Pep Molina, Annabel Totusaus, 
Xavier Capdet i Javier López in-
terpreta Sik Sik y otros, un tríptic 
en versió castellana amb traduc-
ció d’Ana Isabel Fernández Val-
buena. El Teatre Akadèmia, res-
ponsable de la producció, aspi-
ra a portar l’espectacle fora de 
Catalunya.
 A l’entrar a l’Akadèmia un té 
la sensació de viatjar al passat. Un 
escenari com el que muntaven 

ESTRENA TEATRAL

les antigues companyies teatrals 
del segle passat amb les quals va 
créixer De Filippo (1900-1984) do-
mina l’espai. «Tot, des dels telons 
pintats, la il·luminació, el vestua-
ri i la manera de realitzar els efec-
tes sonors i els canvis a la vista del 
públic, és un petit homenatge a 
aquella forma artesanal de fer te-
atre de les antigues companyies 
dels anys 30 i 40», explica el vete-
rà director italià Guido Torlonia, 
que ja va presentar al mateix lo-
cal L’amant, de Pinter.
 La famosa Sik Sik, el ilusionista 
data de 1929. «El protagonista és 
l’arquetip de molts personatges 
de De Filippo –destaca el direc-
tor–, gent sense recursos que ha 
d’agusar l’enginy per sobreviu-
re». Peligrosamente és una farsa de 
1938 inspirada en la comèdia de 
l’art del 1800. I Amistad, de 1952, 
planteja el retrobament de dos 
vells amics de la infància.
 «El repte d’aquest muntatge és 
mantenir viva la paraula perquè 
la poesia del teatre de De Filippo 
arribi al públic», diu Capdet. H

33 Pep Molina, a ‘Sik Sik’.

  

  

Stilton entusiasma els seus fans
CRÒNICA El director Lluís Danés connecta amb el públic del Condal amb el musical del rosegador

MARTA CERVERA
BARCELONA

D
ret, ballant i picant de 
mans va acabar el públic 
que va assistir dilluns pas-
sat a l’estrena de Geronimo 

Stilton. Gran retorn a Fantasia al Teatre 
Condal. Grans i petits van tornar a vi-
atjar a un món màgic de la mà del fa-
mós personatge els llibres del qual 
tenen legions de fans a tot el món. És 
difícil acontentar l’exigent públic 
infantil i concentrar en menys de 
dues hores un llibre tan gran com el 
que inspira l’espectacle, però l’equip 
format per Lluís Danés (director d’es-
cena i escenografia), Xavi Lloses 
(compositor i director musical) i En-
ric Llort (guionista) van aconseguir 
captivar els espectadors.
 El públic es va submergir en les 
noves aventures del famós ratolí 
i periodista director d’El Ressò del 

Rosegador gràcies a un sòlid equip 
d’actors i cantants. Tant la variada 
banda sonora –amb balades com 
Mil llums en la nit o l’energètica La 
companyia del bon retorn– com la mà-
gica posada en escena van ajudar a 
submergir-se en un món de fanta-
sia en què el protagonista penetra 
a través d’un profund i meravellós 
somni.

LA REINA DE LES FADES NEGRES / En aques-
ta ocasió, Stilton, un antiheroi ho-
nest i de noble cor, és enganyat per la 
malvada Neridiana, la reina de les fa-
des negres, interpretada per una sò-
lida i convincent Beth Rodergas. És 
ella qui obre cada un dels dos actes 
de la funció per a sorpresa del pú-
blic. Es nota que l’exparticipant 
d’Operación Triunfo disfruta amb 
aquest rol de dolenta dolentíssima. 
En realitat és un rol doble, ja que du-

rant una bona part de la funció es fa 
passar per la seva bondadosa germa-
na Flordiana per enganyar Stilton i 
així aconseguir que aquest li porti 
valuosos tresors per apoderar-se del 
món de les fades.
 Stilton i Rodergas brillen en el 
muntatge acompanyats per l’enor-
me treball de la resta d’intèrprets  
–Edgar Martínez, Laura Borràs, 
Marc Gómez, Toni Guillemat, Joan 
Mas, Marina Schiaffino i Marina 
Xeix– que encarnen des d’anònims 
ratolins fins a malvades ombres pas-

sant per personatges com la grano-
ta Sribachinus, el comte Vampirai, 
el mag Lacustris i la domadora de 
dracs Alys, entre altres.

TEATRE, CANÇONS I OLORS / Com en al-
guns llibres de la col·lecció de Stil-
ton, les olors es colen en alguns pas-
satges del muntatge. El públic per-
cep la deliciosa aroma d’unes galetes 
de xocolata i la de les roses blanques, 
les preferides de Flordiana. I també 
pot entrar en contacte directe amb 
els seus personatges favorits a la se-
gona part, quan aquests es passegen 
pels passadissos de la platea i inte-
ractuen amb els seus joves fans.
 La participació del públic és un 
aspecte que Danés, que debuta en 
un espectacle familiar, ha mimat. El 
cert és que el dia de l’estrena els es-
pectadors van flipar amb un xou que 
convida a somiar. H

33 Tots els intèrprets de ‘Geronimo Stilton. Gran retorn a Fantasia’ al final de la funció de dilluns passat al Teatre Condal.

PACO AMATE

Beth Rodergas, 
exconcursant 
d’‘Operación Triunfo’, 
disfruta en el paper de 
la malvada Neridiana

Un festival de rècord
3Temporada Alta supera el 96% d’ocupació en la 25a edició

M. C.
BARCELONA

Temporada Alta tanca el teló amb 
un nou rècord d’assistència en la se-
va 25a edició. El festival de tardor de 
Girona ha comptat amb un 96,31% 
d’ocupació. Al final s’hi han repre-
sentat 99 espectacles, un menys del 
previst, i ha comptat amb 47.728 es-
pectadors en 194 funcions, 31 més 
de les previstes.

 Els últims set anys, el públic sem-
pre ha estat per sobre del 90%. No 
obstant, i malgrat aquest èxit, el 
seu director, Salvador Sunyer, tem 
que en el futur les aportacions pú-
bliques es redueixin. «No crec que 
les institucions tinguin la intenció 
d’invertir més en cultura ni que si-
gui factible augmentar el preu de les 
entrades», va dir ahir en la presenta-
ció del balanç del festival. «Només 

queden dues vies per augmentar re-
cursos: a través d’espònsors privats o 
amb projectes europeus on ja estem 
presents».
 Temporada Alta s’ha mantingut 
com a pol d’atracció de grans pro-
duccions internacionals i en aques-
ta edició va ampliar la seva funció 
com a aparador per a programadors. 
«Els espectacles produïts pel festi-
val tindran més recorregut poste-

BALANÇ A gIRoNA rior», va indicar un Sunyer satisfet. 
Entre aquestes produccions figuren 
Davant la jubilació, de Thomas Bern-
hard, dirigida per l’aclamat Krysti-
an Lupa i amb un elenc d’actors cata-
lans; Primer álbum, delicada creació 
de Xavier Bobés, Jomi Oligor i Sha-
day Larios que farà gira durant dos 
anys, i No em va fer Joan Brossa, origi-
nal proposta del grup musical Cabo-
sanroque.
 Entre els reptes de la mostra hi ha 
aconseguir convenis de col·laboració 
més llargs (de tres anys) amb l’Admi-
nistració que permetin planificar 
a més llarg termini i coordinar-se 
millor amb altres festivals catalans 
com el Grec i el TNT. «Encara que no 
competim amb ells, ens hauríem 
d’organitzar millor per evitar que 
hi hagi saturació», va dir Sunyer. H


