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ESPECTACLES

‘No són maneres de tractar una dona’, 
un thriller còmic i musical «diferent»
El Teatre Sant Vicenç estrena dissabte el muntatge amb onze músics en directe

CARLES CASCÓN

Quatre actors -que es trans
formen de forma incessant en 
un munt de personatges- i 
onze músics en directe prota
gonitzen al Teatre Sant Vicenç, 
des d’aquest dissabte a les 
22h -i fins l’l d'abril-, No són 
maneres de tractar una dona, 
un musical amb tocs còmics 
i de thriller policíac però que 
es presenta, al final, com una 
reflexió sobre l’èxit i la manera 
d'arribar-hi... a costa d'una vi
da personal no resolta.

Amb el record de la celebra
da versió catalana que es va 
fer d’aquest musical de Dou- 
glas J. Cohén fa uns 13 anys 
a la Vlllarroel, amb la sabade- 
llenca Mercè Martínez, el jove 
actor i director del Sant Vicenç 
Marcel Castillejo ha assumit 
el repte de tirar endavant a la 
Creu Alta aquesta ambiciosa 
proposta.

«Una bogeria» és la paraula 
que més fa servir quan parla
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Marcel Castillejo i Llorenç Costa, en una escena del nou musical creualtenc

del repte: música en directe, 
nombrosos canvis («hi ha més 
gent ajudant-nos al darrera 
que sobre l'escenari!», diu), un 
muntatge escènic innovador 
per reduir al mínim els foscos

LL FRANCO

Estrenat la setmana passada, avui i demà hi ha més funcions

«Ratatouille» s’acomiada 
amb èxit a La Faràndula

REDACCIÓ

Amb alguns canvis en el guió 
«perquè la narrativa I la histò
ria tinguin mes sentit» i altres 
novetats com un nou tema 
musical o un xef Skinner «molt 
més còmic i més divertit, i 
més infantil», l'exitós musical 
familiar de la Joventut de La

Faràndula Ratatouille, el petit 
xef, dirigit per Albert Gorina i 
Magda Palau, tornava dissabte 
passat al teatre municipal i 
aquest dissabte (18h) i diu
menge (12h i 18h) ofereix les 
últimes funcions amb música 
de Keco Pujol, coreografies de 
Cristina Allande (Ritme) i un 
decorat giratori de 360 graus *

entre escenes...
Tot ve de la voluntat de mun

tar un musical per a tots els 
públics però «diferent», amb un 
argument «menys banal» que 
els habituals textos infantils i 
amb més gosadia. L'especta
cle de Douglas J. Cohén, que 
va ser pel·lícula abans d’estre- 
nar-se a l’Off Broadway, està 
basat en la novel·la de William 
Goldman (oscaritzat guionista 
de pel·lícules com Dos homes 
i un destí i Tots e/s homes del 
president).

Presenta la història de 
Christopher Gili (interpretat 
per Llorenç Costa), un actor 
fracassat de Nova York, que 
pretén aconseguir la fama que 
se li escapa a qualsevol preu: 
disfressat i interpretant diver
sos papers, es converteix en 
assassí en sèrie per fer-se un

No ha estat fàcil portar a 
escena un muntatge que «no 
és comercial» i té peculiaritats 
tècniques. Els 11 músics (en 
alguna escena en poden ser 
més en futur) no hi caben a 
dalt i es reparteixen per les 
bandes: flautes, oboès, violins, 
piano... i fins i tot una bateria. 
Estan dirigits per Joel Signes, 
que amb Eric Mates ha assu
mit la gran tasca d’arranjar pe 
r a orquestra una partitura ori
ginal per a piano i baix. «Són 
uns cracks!», elogia Castillejo, 
coordinador general però amb 
el suport de Francesc Rocamo-

JOSEP UBIA

lloc a les portades dels diaris. 
Els altres tres intèrprets són el 
propi Marcel Castillejo (Morris 
Brummell, el mediocre policia 
que l'intenta atrapar), Sílvia Ar
tigas (la jove galerista, Sarah 
Stone) i Cristina Barbero, que 
fa els papers de les mares i 
les víctimes en una autèntica 
marató transformista.

Thriller desenfada!
«Volíem un rotllo diferent... i 
aquest musical és un thriller 
i a la vegada desenfada!», diu 
Castillejo. La «reflexió sobre 
l’èxit», apunta, es lliga amb 
el fracàs en la vida personal: 
l'assassí té pendent fer les 
paus amb la seva mare i el 
policia ha deixat de banda una 
oportunitat amb la Sarah per 
prioritzar una possible medalla 
professional...

Un actor fracassat 
busca la fama 
reconvertit en 

assassí en sèrie

ra a la direcció d’actors o de 
Sílvia Artigas i Núria Frutos a 
la direcció.

Serà interessant veure, d'al
tra banda, els nous plafons llu
minosos que permeten situar 
els espais amb colors, i així 
reduir les pauses entre esce
nes. «Està dissenyat de mane
ra que els canvis es fan sen
se aturades. És una bogerial 
-repeteix Castillejo-, ho estem 
practicant, encara, perquè sur
ti bé». Així és manté el temps 
trepidant i l'acció contínua.

Amb la mateixa versió ca
talana de Sílvia Sanfeliu del 
2004, No són maneres de trac
tar una dona seguirà en cartell 
fins l'l d'abril ■

N son maneres 
de tractar una donaomésSantVicenç
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Autor Douglas J. Cohén
basat en la novel·la de William Goldman
Direcció d'actors: Francesc Rocamora
Direcció musical I vocal: Joel Signes 
Arranjaments: Frlc Males I Joel Signes 
Coordinació general: Marcel Castillejo 
Traducció al català: Sílvia Sanleliu
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