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Un espai nou per
a música i titelles

El Teatre Gaudí Barcelona obrirà una de les seves sales el 12 de
febrer amb una antologia de temes dels musicals de Sondheim

Teresa Bruna
BARCELONA

Unnou teatreestàapuntde
néixer. Bé, dos, perquè tin-
drà dues sales. Li han posat
Teatre Gaudí Barcelona,
peròtots lidiremTGB.L’ins-
pirador, pare de la criatura,
director artístic, mestre de
cerimònies, aparellador,
lampista de suport i paleta
aficionat és Ever Blanchet,
del Versus Teatre. Està ubi-
cat a Sant Antoni Maria Cla-
ret, 120, “una zona fantàsti-
ca, cèntrica i molt animada,
amb 8 línies de bus i dues de
metro”, puntualitza Blan-
chet. Encara es veu una
mica empantanegat, però
són les aparences, falta poc
més que vestir-lo. El dia clau
és el 12 de febrer.

L’entrada de l’edifici, que
havia estat un supermer-
cat, mostra un vestíbul ge-
nerós: “Hi farem exposici-
ons temàtiques. Ambiciosos
ho som, voldria fer com la
Fundació La Caixa, però ar-
ribarem on podrem. Hi
haurà un comissari que se’n
cuidarà”, diu Blanchet, amb
el seu humor característic.

El vestíbul condueix a les
sales. La gran mostra clara-
ment la seva futura feso-
mia. “Té una capacitat cò-
moda per a 208 persones,
que poden arribar a 228.
L’escenari és al mig, envol-
tat de públic. Res d’esceno-
grafia: només actors, vestu-
ari i llum”, diu Blanchet.

La sala petita, intimista i
amb distribució a la italia-
na, s’inaugura el 14 de fe-
brer amb una obra de Simo-
ne de Beauvoir. “Hi caben
54 persones, que es poden
allargar fins a 68. Està pen-
sada per fer titelles, i això
està bé. ¿Saps que a Barce-
lona no hi ha cap sala equi-
pada expressament per als
titelles, amb la il·luminació
que necessiten? En algun
moment de l’any la bateja-
rem amb el nom de Teresa
Calafell, però anem tan pi-
llats... no ho podem fer tot
alhora!”, explica.

Les dues sales funciona-
ran sense molestar-se.
“S’ha fet insonorització
tèrmica i acústica segons
l’última normativa, la de fa
3 mesos. I no tenim veïns.
Està molt ben fet”.

tre de text d’autoria con-
temporània i autors conso-
lidats. “No serà una sala al-
ternativa ni emergent. Tota
l’activitat de risc la deixa-
rem al Versus. Aquí, només
èxits!”, diu, satisfet.

Entra Sondheim
L’espectacle que obrirà el
TGB es diu Sondheim. “És
una antologia de temes dels
musicals de Sondheim,
amb la particularitat que
l’ha fet ell mateix. Vaig anar
a Broadway, la vaig com-
prar, i ja gairebé està a

punt. Un dels intèrprets és
Xavier Ribera (Dagoll
Dagom, Sweeney Todd).
També hi ha Miquel Cobos,
Laura Mejia, Pilar Capella-
des... La dirigeix Òscar Mas.

L’Ever es mou com un
aparellador expert: “He
ajudat a néixer altres tea-
tres!”. Fa el que cal. “He re-
baixat 500.000 € del pres-
supost fent jo moltes coses.
No tenim diners, no tenim
conveni. No consta com a
sala alternativa”. Les il·lu-
sions i els projectes bullen i
l’Ever lamenta que les ins-

titucions no l’ajudin. “Di-
uen que hem de tenir inici-
atives culturals catalanes i,
quan les tens, et deixen
tirat”. El Teatre de la Nau,
la companyia del Versus
que també dirigeix, està
fent Els músics de Bremen
des de fa 25 anys. “Funcio-
na bé, sempre omplim;
però, tot i el ple, perdem
2.000 € cada mes”.

Però l’Ever se’n sortirà,
ningú no el fa enrere. “Si cal,
sóc el noi d’encàrrecs dels
arquitectes”. El 12 de febrer
brindarem amb ell. ■

Ever Blanchet, director del Versus Teatre i aviat també del TGB, ha delegat una mica la seva feina al Versus per cuidar-se de tots els
detalls que faran falta per al bon funcionament del TGB. Fa 30 anys que porta teatres i sap molt bé el que necessiten ■ PERE VIRGILI

L’últim text de Pau
Miró són, de fet, tres
peces desiguals uni-

des per un subtil fil conduc-
tor. La primera,intensa, es-
munyedissa com l’argent
viu. La segona, enigmàtica i
plena de sorpreses. La ter-
cera, morosa com un riu de
plom. La rara poesia que
destil·la Miró resplendeix en
el microdiàleg, i així en la
peça inicial, on un tramat de
frases breus, silencis, mono-
síl·labs plasmen l’ambient
d’incertesa i malfiança que
envolta un immigrant africà
acabat d’arribar, que és
rebut al Port Vell amb saba-
tes blanques a canvi d’eva-
cuar el blanc polsim intro-
duït d’estranquis. Això ho
veiem, drets o asseguts a
terra, al magatzem del tea-
tre, entre les eines i les pres-
tatgeries del taller.

Després d’aquest brillant
inici, s’entra en una part de la
sala, i a escena es representa
una segona tongada on rea-

pareix l’immigrant que parla
una llengua africana, entre-
teixint una relació amb una
noia basada en la dutxa i la
ingestió de flams. Amedé
Nwatchok du a terme una in-
terpretació natural que posa
de relleu el treball fresc de
Laia Martí, una ingènua
mantis religiosa que acabarà
autodevorant-se després
d’un vertiginós viatge al cor
del bosc, on la terra és una
tomba immensa aguaitada
per una òliba blanca. Quan
les misterioses circumstànci-
es han creat l’atmosfera adi-
ent per mantenir atrapat el
públic, es fa una innecessà-
ria pausa que trenca el ritme.
La tercera part trasllada
l’acció a l’habitació d’un ho-
tel de Singapur, on han acu-
dit el pare i la millor amiga
de la noia, que ara jeu feta
cendra en una urna funerà-
ria a punt per ser escampa-
da. Malgrat el bon treball de
Ferran Rañé i el doblet de
Laia Martí, l’espectacle s’es-
cora afeixugat pel continuat
trasllat del públic, sense mo-
tivació dramatúrgica. Llàsti-
ma perquè l’obra pot gua-
nyar feta seguida i en un ma-
teix espai.
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‘Singapur’
guanyaria feta
seguida i en un
mateix espai

La sala gran acollirà ma-
joritàriament musicals:
“Però insistint en el musi-
cal autòcton i/o en català.
Manu Guix, que ara és tan
conegut i està preparant un
musical compost per ell
amb l’Àngel Llàcer, va com-
plir 17 anys tocant al Ver-
sus amb El Musical Més
Petit. D’aquella idea n’han
sorgit moltes coses i la més
important és un conveni
amb l’Esmuc per estrenar
musicals de compositors
catalans llicenciats allà”.
També es programarà tea-




