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Teatre i dansa

EL KIT KAT Klub ha tornat a obrir 
les portes. S’instal·la al Teatre 
Victòria després de passar, des del 
1992, pel Novedades, l’Artenbrut 
(l’Adéu a Berlín, de Josep Costa) 
i l’Apolo. De nou l’extraordinari 
catàleg de cançons de Kander 
i Ebb –amb la notable absència 
de Mein Herr– es gaudeix en tota 
la seva esplendor musical. La 
producció dirigida per Jaime Azpilicueta és una fusió de les 
emblemàtiques adaptacions dels britànics Sam Mendes 
i Rufus Norris. Una recreació de les seves idees, inclòs 
l’impactant final. Un homenatge sense gaire personalitat i 
gairebé gens de suor decadent. Excel·lent banda, glamurós 
decorat, ric vestuari, una il·luminació que necessitaria més 
efecte expressionista, coreografies blanquejades en la seva 
sensualitat més explícita i una mediocre direcció d’actors.

El gran problema és què passa quan la música calla. 
Només Ivan Labanda (el mestre de cerimònies) domina 
el seu icònic personatge, tot i que sense la seguretat que 
aporta una direcció atenta als matisos i que pot espatllar  
–sobreexcitat d’histrionisme– un tema tan commovedor 
com I do not care much. La resta del repartiment queda 
lliure per resoldre les escenes dramàtiques com un sainet. 
I tenim Sally Bowles: Elena Gadel. No és el seu primer 
gran paper. Ha estat Blanca a Mar i Cel i Rizzo a Grease, 
però aquest és el primer amb un focus potent sobre el seu 
personatge, que s’ha encès massa aviat o amb el director 
equivocat. Gadel encara no posseeix la personalitat, ni 
l’experiència interpretativa, ni la desimboltura coreogràfica 
per a aquesta fràgil antiheroïna. Fins i tot el seu cant està 
més basat en la potència que en la sensibilitat. Juan 
Carlos Olivares

DE QUÈ VA...
Un cabaret berlinès 
tronat per explicar 
l’adveniment del 
nazisme.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per gaudir de la 
partitura d’un dels 
grans musicals dels 
darrers 50 anys.

 Teatre Victòria. NitBus: 

N0, N6. M: Paral·lel. Fins al 

3 de desembre.

Cabaret
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QUATRE ESTRELLES POT semblar excessiu 
per al primer treball d’una nova companyia 
(José y sus hermanas) acabada de sortir de 
l’Institut del Teatre. És cert que Los bancos 
regalan sandwicheras y chorizos –dirigit 
per Sílvia Ferrando– mostra titubejos en el 
ritme, algun gest dramàtic que requereix 
més substància i un ressò massa fort 
d’altres projectes de l’avantguarda de la 
dramatúrgia catalana. Però per sobre hi ha 
un admirable discurs sobre la pervivència 
en el nostre sistema democràtic d’un marc 
mental i lingüístic inoculat durant 40 anys de 
franquisme. Un virus que provoca amnèsia 
i dona per bo el que en altres democràcies 
és inacceptable. I a sobre es plasma en un 
espectacle irònic, delirant, agitador, subversiu, 
divertit, àgil, compromès, amb tesi, humor i 
emoció. Un fantàstic debut. J.C.O.

LLUÏSA CUNILLÉ ÉS l’autora catalana 
més premiada i prolífica i la preferida dels 
acadèmics, malgrat que la seva obra, escrita 
des d’una personalitat invariable a l’èxit o al 
fracàs, resulti sovint eixuta per al gran públic. 
Islàndia, una de les seves obres més clares 
però no per això exempta d’enigmes i mancada 
d’acció, explica el viatge d’un noi islandès de 
15 anys a la recerca de la seva mare a Nova 
York, i conté un eloqüent, magnífic, ventall 
de personatges novaiorquesos víctimes de 
l’última crisi financera que ha patit el món i de 
la qual la Islàndia del títol n’ha estat paradigma. 
Pensem que a l’obra hi ha més humor del que 
el director, Xavier Albertí, ha deixat surar i que 
el text necessitava una cuidada poda, però 
també que la proposta té punts de gran interès, 
convida a la reflexió posterior i ofereix un gruix 
de bones interpretacions. Santi Fondevila

Los bancos regalan...
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Islàndia
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DE QUÈ VA…
Una classe 
d’història i de 
zumba.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per aplaudir la 
valentia i l’anàlisi 
d’una molt jove 
companyia.

 Teatre Tantarantana. Nit 

Bus: N0, N6. M: Paral·lel. 

Fins al 29 d’octubre.

DE QUÈ VA…
Els estralls de la 
crisi financera a 
Nova York.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per conèixer l’obra 
de l’autora catalana 
més prolífica i 
premiada.

 Teatre Nacional. NitBus: 

N3. M: Glòries. Fins al 5 de 

novembre.

OBRA DE LA SETMANA


