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Aquest és un projecte de l’artista Francesc 
Torres publicat per primera vegada el 1991 i 
que forma part de l’exposició Gelatina dura. 
Històries escamotejades del Macba. EL PERI-
ÓDICO publicarà les 35 preguntes originals i 
les 11 proposades per l’artista per a aquest 
2016. El lector pot respondre via Twitter amb el 
hashtag #GelatinaDuraTorres

Preguntes al poble 
espanyol per un 
americà ignorant

Francesc Torres, 1991

34. La desideologització de l’art, 
¿qui afavoreix?, ¿l’artista, la 
indústria de l’art o tots dos?
 

MACBA. GELATINA DURA

  

  

Musical miraculós
CRÒNICA ‘El despertar de la primavera’ entusiasma al Gaudí

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

U
na de les sorpreses de la 
temporada. 30 anys des-
prés de l’exitosa estrena 
teatral a Barcelona d’El 

despertar de la primavera, de Frank 
Wedekind, a càrrec de Josep Maria 
Flotats, la jove companyia d’Origen 
Produccions arrenca cada nit una 
onada d’aplaudiments al Teatre 
Gaudí amb la seva versió del musical 
d’aquesta peça nascut el 2006 a l’Off 
Broadway. D’allà va saltar a Broa-
dway i va acabar rebent vuit premis 
Tony. El boca-orella està funcionant 
i els adeptes a aquest espectacle de 
culte, assentat en la partitura pop-
rock de Duncan Sheik i el llibret de 
Steven Sater, creixen cada dia.
 El muntatge de Marc Vilavella, 
recolzat per l’escenografia i vestua-
ri de Jordi Bulbena, s’adapta a la per-
fecció a les limitacions d’un espai en 

el qual es mouen amb frescor i agi-
litat 15 actors/cantants. La direcció 
musical de Gustavo Llull, al capda-
vant d’una formació amb set instru-
mentistes, és una altra de les claus 
de l’èxit, encara que l’ajust sonor de 
l’orquestra amb els intèrprets sigui 
millorable.
 És increïble que tota aquesta gent 
a l’escenari hagi aconseguit sobre-
viure a les dificultats de la comple-
xa posada en escena, en la qual des-
taquen les treballades coreografies 
d’Ariadna Peya jugant amb mòduls 
de fusta mòbils. Hi ha molta química 
entre els intèrprets que donen vida 
a les inquietuds i problemes d’uns 
adolescents obligats a sobreviure en 
la reaccionària societat alemanya de 
principis del segle XX.
 La vintena d’enganxosos temes 
interpretats en català fan que la fun-

ció mantingui un ritme trepidant 
que connecta amb les emocions de 
la tragèdia provocada per situaci-
ons portades al límit. Aquest és el 
cas de la mare que es nega a explicar 
a la seva filla d’on vénen els nens i el 
dels hipòcrites professors i metges 
que s’alien amb els pares per incitar 
aquesta noia a assumir un fatal avor-
tament. La rebel·lia dels joves davant 
d’aquesta i altres actituds i la neces-
sitat de prendre lliurement les seves 
pròpies decisions dominen la nar-

ració d’aquest magnífic musical. La 
metàfora del retorn a la primavera 
és una crida a la renovació de l’im-
puls de viure d’acord amb les pròpi-
es conviccions.
 L’homogeni nivell interpretatiu 
de l’elenc impedeix fer grans dis-
tincions, encara que Marc Flynn i 
Elisabet Molet/Jana Gómez en els 
rols protagonistes brillin dins el 
conjunt d’aquesta miraculosa pro-
ducció que obté magnífics resultats 
malgrat els escassos mitjans. H

El muntatge s’adapta 
a les limitacions 
d’un espai en què 
15 intèrprets es mouen 
amb agilitat i frescor

33 Un moment del musical ‘El despertar de la primavera’.

 


