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Santiago Rusiñol 
amb una posada  

en escena 
minimalista

Jordi Oriol a l’obra del TNC La 
niña gorda. MAYZIRCUS / TNC

Retorn 
Villarrosa 
reapareix als 
escenaris 
després de 
dècades 
desaparegut

Poesia  
Els creadors 
de ‘Paquito 
Forever’ 
posen música 
a Lorca i 
Whitman

‘La niña gorda’  
TNC. SALA TALLERS 119 DE DESEMBRE 

Després de la festa major 
d’Els jocs florals de 
Canprosa, el TNC se-
gueix recordant San-
tiago Rusiñol amb una 

proposta de cambra sobre La niña 
gorda, una novel·la reeditada fa tres 
anys per l’Avenç amb la qual Rusi-
ñol es confrontava amb el Noucen-
tisme d’Eugeni d’Ors i La ben plan-
tada, qüestió que no afecta precisa-
ment la funció que se’ns proposa en 
una cuidada i àgil dramatúrgia de 
Jordi Oriol, que, a més, és l’únic in-
tèrpret de la història. 

La niña gorda és una història gro-
tesca de freaks ancorada en la irre-
sistible atracció del anomenats fe-
nòmens que s’exhibien a les barra-
ques de fira a les acaballes del segle 
XIX. Potser aquí hi ha l’origen del 
relat de Rusiñol. El seu fenomen, 
nascut en un pis del carrer Torrent 
de l’Olla, menja tant que s’engreixa 
amb desmesura alhora que empo-
breix els pares, que no saben què fer 
i que finalment la cedeixen a un do-
mador perquè l’exhibeixi. 

D’històries de freaks n’hem co-
negut força. Per tant, per sobre de 
l’argument, l’interès del relat de 
Rusiñol és en el seu esplèndid ma-
neig de la paraula, del català popu-
lar amb neologismes inclosos, i en 
la pulsió amb què retrata una soci-
etat deprimida i cruel amb els que 
s’allunyen de la normalitat. I de ben 
segur que és aquest l’objectiu de la 
lectura del director Xavier Albertí. 
Una lectura, no obstant, d’un asce-
tisme més adient amb una sala al-
ternativa, basada en el minimalis-
me gestual i que no ha modulat 
prou les inflexions del relat per 
concitar la vida dels personatges. 
D’això pateix Jordi Oriol, per altra 
banda molt precís, així com de la 
presència innecessària d’una be-
llíssima pianola de l’època.e 
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Musicals de cambra sobre les 
vides secretes dels artistes

de les ciutats, els deshumanitza, par-
la de com són de foscos els seus desit-
jos i celebra la figura de Whitman 
com a font d’una sexualitat pura”, ex-
plica Vázquez. D’aquella relació, l’ar-
tista va imaginar “com Whitman, a 
través dels seus poemes, li havia par-
lat a Lorca en algun moment” mal-
grat que l’un i l’altre provenen de se-
gles diferents.  

Ciutat de gespa no només fa rea-
litat aquella trobada sinó que, a par-
tir de la unió dels dos poetes, explo-
ra els orígens de la inspiració i dels 
desitjos més profunds. El musical, 
que es representa al Maldà fins al 13 
de gener, retrata els dos homes en el 
moment més important de les seves 
vides: Lorca arriba a Nova York per 
impartir una conferència a la Uni-
versitat de Colúmbia, i Whitman, en 
canvi, topa amb una pregunta que fa 
trontollar la seva existència. “Són 
dos poetes, dos segles i una sola àni-
ma. L’un és el llegat de l’altre i a la 
inversa”, afirma Vázquez.  

Les propostes del Maldà i el Tan-
tarantana competeixen contra l’ex-
tens ventall de musicals que aquests 
dies omplen les cartelleres. Ciutat 

de gespa i ¿Qué fue de Andrés Villar-
rosa? són propostes que reivindi-
quen el gènere des del petit format. 
I no estan soles. Al Teatre Gaudí, 
Les dones de Frank recorda la vida 
de Frank Sinatra i, de retruc, la prò-
pia adolescència. El muntatge està 
dirigit per Roser Batalla i serà fins al 
27 de gener a la sala, on a més es pot 
veure el musical de terror Carrie. 
També es pot passar por a l’Almeria 
Teatre, on Víctor Álvaro dirigeix el 
musical Poe, el cabaret macabre, 
creat per Joan Lluís Bozzo. L’obra 
escenifica alguns dels contes de l’es-
criptor amb música d’Òscar Roig.  

A l’Eixample Teatre, els direc-
tors de Sugar s’atreveixen ara amb 
la versió musical de la comèdia de 
Hitchcock Los 39 escalones, en un 
espectacle protagonitzat per Xavi 
Duch, Marta Tomasa, Javier Arro-
yo i Laura Olivella. I, per als més pe-
tits, el Sant Andreu Teatre (SAT!) 
acull Sihir i la nit de Reis, de la com-
panyia Lazzigags. La proposta, amb 
música de Marc Sambola, parla de 
la il·lusió que desperten els Reis 
d’Orient any rere any i es pot veu-
re fins al 4 de gener.e 

El cantant melòdic Andrés Villarrosa estrena al Tantarantana un espectacle musical 
sobre la seva trajectòria artística i revela què ha estat fent els últims anys. TANTARANTANA

Andrés Villarrosa s’instal·la al Tantarantana, i Lorca i Whitman, al Maldà

ARTS ESCÈNIQUES

Andrés Villarrosa es passeja pel 
Rincón del Artista, el bar del Pa-
ral·lel, com si fos al menjador de ca-
sa. Vestit amb lluentons i flors a la 
solapa de l’americana, el cantant 
melòdic va assenyalant les fotogra-
fies d’artistes que en algun moment 
han passat pel restaurant. Des d’una 
taula pròxima, dos mossos d’esqua-
dra se’l miren estupefactes mentre 
escuren els plats de les postres. “Us-
tedes que me miran tanto, seguro que 
saben quién soy, ¿verdad?”, els acor-
rala Villarrosa, i els agents assentei-
xen no gaire convençuts. El seu 
dubte és sincer i comprensible: han 
passat més de 20 anys des que el 
cantant va abraçar l’èxit escènic a la 
Bodega Bohemia.  

Són pocs els que recorden la figu-
ra de Villarrosa, però el Teatre Tan-
tarantana hi vol posar remei. Per ai-
xò la sala es converteix fins al 30 de 
desembre en l’habitació de la nos-
tàlgia de l’artista amb ¿Qué fue de 
Andrés Villarrosa?, un musical pro-
duït per La Bacanal. El personatge 
d’aquest cantant melòdic caigut en 
l’oblit, creat i interpretat als anys 90 
per Oriol Genís, exerceix de porta 
d’entrada al cabaret underground 
que bategava a la ciutat a finals del 
segle passat. “Aquell món canalla i 
extrem de Barcelona ja no existeix. 
Va ser arrasat per la ciutat preolím-
pica”, explica el dramaturg i direc-
tor de l’espectacle, Marc Rosich. A 
l’escenari, Villarrosa recorda l’èpo-
ca acompanyat d’un radiocasset 
dels anys 80 i revela també què se 
n’ha fet, d’ell, tots aquests anys. “Va 
participar en muntatges amb direc-
tors com Mario Gas, però mai abans 
havia tingut un espectacle per a ell 
sol. Ja era hora”, afirma Rosich. Al 
seu costat, Villarrosa s’acaricia 
l’americana amb una mà farcida 
d’anells i no es pot aguantar un dels 
secrets que revela a l’escenari. “La 
roba me la faig tota jo –diu–. M’ob-
sessiona la costura i m’agrada po-
sar-me lluentons als pantalons per-
què brilli la bragueta”. 

Whitman, Lorca i el desig ocult 
Mentre Andrés Villarrosa canta te-
mes de Luis Lucena al Tantarantana, 
Walt Whitman i Federico García Lor-
ca conversen al Maldà. Els responsa-
bles de Paquito Forever, Gerard Alon-
so i Joan Vázquez, canvien de regis-
tre per endinsar-se en les ànimes de 
dos poetes amb molts punts en comú. 
Amb música d’Alonso i lletres de Váz-
quez, Ciutat de gespa imagina una 
trobada que mai va existir a partir de 
les traces que es troben en les poesi-
es de Lorca i Whitman. En una oda 
del primer adreçada al segon, “Lor-
ca arremet contra els homosexuals 
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