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BARBABLAVA
El Teatre Gaudí Barcelona compleix els seus primers deu anys
d’existència. I en lloc d’esperar un regal d’aniversari, és la sala la que
ens regala a nosaltres un cicle que, amb el títol de Temps deMusical,
farà al llarg dels pròximsmesos les delícies dels aficionats a un
gènere que sempre ha estat especialment ben acollit en aquesta sala,
i que ara ho estarà encara més. Per començar, res millor que obrir
les portes a la creació nascuda a casa nostra amb l’estrena del nou
espectacle de Pupipia Produccions. Recordeu que aquesta companyia
es va donar a conèixer amb Veganos, una comèdia musical romàn-
ticament vegetariana? Doncs aquest cop la gent de Pupipia es deixa
de romanticisme per fer reviure a l’escenari la sinistra figura de Gilles
de Rais, que després d’haver combatut a la Guerra dels Cent Anys al
costat de Joana d’Arc, es va convertir en un dels assassins més atroços
de què es tingui memòria. Perrault s’hi va inspirar per escriure el
conte Barbablava, tot i que potser es va quedar curt a l’hora de
reflectir les seves perversions criminals. Però, com ja ens va deixar
ben clar el magistral Sweeney Todd, al musical també li escauen els
més esgarrifosos assassins en sèrie. DRAMATÚRGIA: ESTANIS ABOAL.
MÚSICA I DIR. MUSICAL: JESÚS HORCAJO. DIR.: ESCÈNICA: JOAN GIL.
INT.: ALBERT LÓPEZ VIVANCOS, MAR FERNÁNDEZ, ESTANIS ABOAL.
LLOC: TEATRE GAUDÍ BARCELONA (TGB). SANT ANTONI MARIA CLARET,
120. METRO: SAGRADA FAMÍLIA (L2, L5). TEL.: 936 035 152. DATA:
FINS AL 16/5. HORARI: DE DJ. A DS., 21.30H; DG., 18H. PREU: 20€.

20% DE DESCOMPTE. • Teatregaudibarcelona.com

DANTE 56. PELL I CIMENT •••
Què passaria si l’Alícia, en travessar el mirall, en comptes de trobar-se
al país de les meravelles fos al país dels records que pugnen per sortir
de l’oblit en què han passat massa anys? La resposta la trobareu en
aquest espectacle amb què la companyia Casa Real reconeix haver
recorregut a records autobiogràfics dels seus integrants, encara que
el resultat final no sigui autobiogràfic. El cas és que a l’obra hi ha
un edifici que sembla haver estat construït amb un ciment malalt
d’aluminosi, i una Alícia que sembla patir aluminosi en la seva
pròpia pell, i unamena de Lewis Carroll tan donat a la fotografia com
l’original, i unamare decidida a esborrar els mals records. Tot, ficat
dins una força ben edificada i interpretada peça teatral amb quelcom
de thriller, encara que el conjunt farcit de flashbacks resulti unamica
massa metafòricament obvi i lleugerament previsible. DRAMATÚRGIA
I DIR.: RAQUEL LOSCOS I SALVADOR S. SÁNCHEZ. CIA. CASA REAL. INT.:
ALBERT RIBALLO, SARA SANSUAN. LLOC: TEATRE TANTARANTANA.
C/ DE LES FLORS, 22. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 934 417 022.
DATA: FINS AL 6/5. HORARI: DE DC. A DS., 21H; DG., 19H. PREU:
10-21€. 25% DE DESCOMPTE.• Tantarantana.com

+ estrenes

El castell musical de Gilles de Rais, entre tenebres.

Anna Herebia i Marc Flynn es fonen amb l’estampa de Nova York.

Explicar una història comen-
çant pel final i anar retro-
cedint capítol a capítol fins a
posar el punt final justament
quan arriba aquell moment
en què tot va començar, és
quelcom força inusual, però
no del tot inèdit. Per posar-ne
dos molt cèlebres exemples
teatrals, així és comHarold
Pinter ens feia seguir l’evo-
lució de l’adulteri del trian-
gle protagonista de la seva
obraTraïció. I entrant ja en
el terreny del teatre musical
– precisament el terreny a què
pertany l’espectacle del qual
us parlo–, així és també com
Stephen Sondheim i George
Furth –inspirant-se alhora en
una peça anterior que ja feia
servir el mateix mecanisme–
ens mostraven a l’inrevés a
MerrilyWeRoll Along com
s’anava deteriorant una gran
amistat a tres bandes: la darrera
escena de l’obra, aquella en
què vèiem com s’havia posat
en marxa amb alegre ingenu-
ïtat aquesta amistat teòrica-
ment destinada a durar tota
una eternitat, posseïa així una
dolorosa tristesa que creava
un contrast ben cruel amb el
que passava a escena.
Però el que potser no havíem

vist mai fins que Jason Robert
Brown va estrenar el 2001
aquesta obra tan directament
inspirada en el seu fracassat
matrimoni que l’autor fins i
tot hi va haver d’introduir al-
guns canvis per evitar una de-
manda judicial de l’ex, és que
algú ens expliqués una histò-
ria d’amor i desamor seguint
una doble direcció.

Punt de trobada
Quan laCathy –eterna aspi-
rant a actriu ben farta d’anar
de càsting en càsting– co-
menci a cantar, tot s’haurà

acabat ja; del seumatrimoni
amb en James només en res-
tarà la sensació de fracàs. Però
quan en James –noi de famí-
lia jueva ben tradicional amb
moltes possibilitats de conver-
tir-se en escriptor d’èxit– co-
menci a cantar, ens traslla-
darem al dia en què va tenir
la sevamolt engrescadora pri-
mera cita amb la Cathy. I així
és com anirem seguint el fil de
la seva història, des d’aquesta
doble perspectiva amb el
temps canviat que es presenta
com una successió de cançons
imonòlegs amb una única
ocasió per al duet; aquell punt
al centre de l’obra en el qual

RAMON OLIVER

els dos temps coincideixen al
bell mig de Central Park. I evi-
dentment, aquesta doble pers-
pectiva fa encaramés palesa
la distància que es va creant
entre dos personatges que ja
no poden compartir el mateix
temps emocional. Quelcom
que aquest autor guanyador
de dos premis Tony (els ob-
tinguts gràcies a l’extraordi-
nària Parade i a la seva adap-
tació d’Els ponts de Madison)
il·lustra servint-se d’una bri-
llant i eclèctica partitura que
heu pogut escoltar també al
cinema, gràcies a la pel·lí-
cula protagonitzada per Anna
Kendrick i Jeremy Jordan.

L’EXCEL·LENTMUSICAL DE JASON ROBERT BROWN AQUESTS CINC ANYS

RECORRE UNA RELACIÓ AMOROSA CAP ENDAVANT I CAP ENRERE

El teu temps ja no
és el meu temps

AQUEST CINC ANYS

DE JASON ROBERT BROWN. DIR.: MARC VILAVELLA. CIA. ORIGEN PRODUCCIONS.
INT.: ANNA HEREBIA I MARC FLYNN. EL MALDÀ. C/ DEL PI, 5. METRO: LICEU (L3).
TEL.: 931 647 778. DATA: DEL 2 AL 27/5. HORARI: DE DC. A DV., 20.30 H; DS.,

18 I 20.30H; DG., 18H. PREU: 14-20€. • ELmalda.cat


