
LA DESAPARICIÓ DE WENDY
Direcció: Oriol Broggi. Intèrprets: Joan
Anguera, Diana Gómez, Antònia Jaume,
Mar del Hoyo, Xavier Ripoll, Josep Sobre-
vals i Armand Villén. Dissabte, 4 de febrer.
Teatre Kursaal de Manresa. 

L a desaparició de Wendy,
de Josep Maria Benet i
Jornet, va passar per l’es-
cenari del Kursaal com

una declaració d’amor plena pel
teatre de l’autor. L’argument pre-

senta una companyia a punt de
representar Peter Pan, però un
problema amb els decorats els fa
reformular la representació. Com
que dels que disposen són els de
La Ventafocs, acaben desenvolu-
pant un viatge màgic i narratiu
adaptant-se a la nova situació.

I aquesta nova situació esdevé
un relat profund, un despertar a
una realitat fins ara totalment
desconeguda i inimaginable, l’au-
tèntica veritat d’un conte, en la
qual els records, el despertar de
la consciència, el viatge cap a la
maduresa o el creixement perso-
nal, es posen al servei d’una par-
ticularíssima i fascinant aventura
de descoberta, d’antagonisme en-
tre somni i realitat. Quin esdevé

el correcte quan tots dos són tan
inversemblants com vertaders?

La desaparició de Wendy jux-
taposa aquest creuament de ca-
mins farcits d’elements minucio-
sos i detalls imperceptibles però
que, al capdavall, fan esdevenir-
ne la curiositat i l‘interès de la
peça. Certament, la proposta es-
devé un espai obert, on real i irreal
conviuen i hi tenen cabuda.

Els prismes versàtils es mani-
festen no a l’hora d’explicar una
història sinó en el fascinant viatge
que cal per descobrir-la. En el
ventall detallista, el sincer home-
natge cap a l’autor amb un re-
pertori artístic en què captiven,
amb majúscules, Joan Anguera,
Diana Gómez i Xavi Ripoll.

La peça de Josep Maria Benet i Jornet va portar al Kursaal  l’amor pel teatre amb
una funció en què van sobresortir Joan Anguera, Diana Gómez i Xavi Ripoll
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WENDY, MÀGIA I REALITAT

Un dels espectacles que es van
representar a l’espai de l’antiga fà-
brica de l’Anònima en la darrera
edició de la Fira Mediterrània de
Manresa arriba aquest cap de set-
mana al Teatre Nacional de Cata-
lunya.El somni de Gulliver, de Ro-
land Olbeter, farà estada a la Sala
Tallers amb una proposta inusual:
òpera mecanitzada amb mario-
netes robotitzades. Les funcions
s’iniciaran dijous i l’espectacle, re-
comanat per a tots els públics a
partir de 10 anys, estarà en cartell
fins al 26 d’aquest mes de febrer.

Els viatges de Gulliversón un re-
ferent literari des de la publicació
l’any 1726 del relat concebut pel
clergue i escriptor irlandès Jonat-
han Swift. Creades en clau de sà-
tira, les peripècies de Gulliver par-
len sobre la condició humana i el
gènere de la narrativa de viatges.

L’artista alemany Roland Olbe-
ter transporta els viatges del po-
pular personatge a un format que
no s’acostuma a poder contem-
plar als escenaris catalans. El
somni de Gulliver és una òpera
mecanitzada en què els protago-
nistes són marionetes robotitza-
des. El vídeo i la música comple-
ten un muntatge que durant les
diverses sessions que va oferir a la
Mediterrània va deixar un pòsit de
sorpresa en els espectadors.

Roland Olbeter, que viu a Bar-
celona, ha treballat tant per a La
Fura dels Baus com per a l’artista
moianès Marcel·lí Antúnez, amb
els quals col·labora de manera re-

gular en el disseny d’instal·lacions
sonores i mecàniques. Reconegut
com un dels creadors més relle-
vants del teatre d’objectes, per ex-
plicar els viatges de Gulliver fins
als últims racons de l’univers des-
plega un gran artifici tecnològic
del qual és tant l’ideòleg com el
dramaturg i el director.

El somni de Gulliver, tot i les se-
ves peculiars característiques tèc-

niques, és una òpera. Per això, dis-
posa d’un bon elenc de veus: el
baríton Joan Martín-Royo (Gulli-
ver), la mezzo Clàudia Schneider
(Glumdalkitch), el tenor Antoni
Comas (rei Eggman), el baix barí-
ton Carlos Fesser (senyor Mondi),
els contratenors Toni Gubau i
Oriol Rosés (immortals), els bai-
xos Antonio Fajardo i Néstor Pin-
dado (corbs) i Anna Barreiro, Lu-
cía Verger, Nerea Urriza (Escola
Aula de Música 7), dirigides per
Óscar Larios, com a cor infantil en
el paper de Nanobots. La compo-
sició és d’Elena Kats-Chernin i la
direcció musical va a càrrec de
Carlos Fesser. 

TONI MATA I RIU MANRESA

«El somni de Gulliver» que es
va estrenar a Manresa fa ara
estada al Teatre Nacional
L’òpera mecanitzada de Roland Olbeter, col·laborador de La Fura i de
Marcel·lí Antúnez, passa de fer-se a l’aire lliure a l’interior de la Sala Tallers
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L’espectacle va fer diverses sessions a l’espai de l’Anònima

El muntatge es va representar
a l’Anònima amb uns titelles
robotitzats als quals posen
veu un conjunt de cantants
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