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Lloll Bertran es guarda un as a la màniga

L’artista torna al Teatre Poliorama per interpretar-hi catorze temes clàssics del teatre musical nord-americà

‘Tot Lloll’, un recital amb sorpresa
M.M.

BARCELONA

Lloll Bertran estre-
na nou xou al Poli-
orama, un recital
de temes clàssics
del musical
nord-americà, a
partir dels quals
inclou esquetxos i
paròdies, i rescata
els seus personat-
ges de sempre.

L’artista versiona
temes d’Irving Berlin,

Leonard Bernstein,
Cole Porter, Stephen

Sondheim i Kurt Weill,
i fins i tot s’atreveix

amb RossiniS
orpresa és la pa-
raula que més re-
petia ahir Lloll Ber-
tran a l’hora de de-
finir el seu nou es-

pectacle, que, encara que ella
no ho vulgui, amb el títol
destapa alguns misteris. Tot
Lloll juga amb el vessant més
glamurós, però també amb el
més proper de l’artista. La do-
na de les mil cares, coneguda
per la seva capacitat d’imitar
personatges i pels seus dots de
pallassa, articula Tot Lloll al
voltant d’un concert. “Inter-
preto –diu Bertran– cançons
de colors diferents, per on
passa l’espectacle, que també
té instants diferents”.

Són temes procedents de la
tradició del teatre musical
nord-americà, versionats ma-
joritàriament per Guillem-Jor-
di Graells i que recullen des de
la La saga de Jenny, de l’etapa
americana de Kurt Weill, L’ú-
nica dansa que sé fer, d’Irving
Berlin, Instruccions al públic i
Més tard o més d’hora, de Ste-
phen Sondheim, i Sóc bonica
(del musical West Side Story), de
Leonard Bernstein. L’artista
igualadina fins i tot s’atreveix
amb la lírica, protagonitzant
un duet de Gioacchino Rossi-
ni. L’única versió que no ha fet
Graells és la Lola, que la firma
Celdoni Fonoll. A més a més,
l’espectacle també inclou una
Cançó de bressol, amb lletra de
Ramon Solsona i música de
Fonoll.

Gran baixada d’escala
Així doncs, l’argument de

Tot Lloll és la seva part musical.
“Tenia moltes ganes de cantar,
però no tant de fer temes de
chansonnier, sinó d’interpre-
tar”, diu Bertran, que s’ha
tornat a posar sota les ordres
de Josep Maria Mestres per
teixir aquest nou vestit “arte-
sanal, ple de complicitats” en
què compta amb el suport de
cinc musics en escena, per a
qui Lluís Vidal ha fet els ar-
ranjaments.

Tots sis comparteixen uns
decorats de neta factura i una
gran baixada d’escala que

omple l’escenari del Teatre
Poliorama, on l’espectacle s’hi
estarà dos mesos i, si tot va bé,
allargarà la seva visita. Aquest
és el mateix escenari que Lloll

Bertran va trepitjar en els seus
orígens professionals sota les
ordres de Josep Maria Flotats
amb Cyrano de Bergerac i El dret
d’escollir.

El director, Josep M. Mes-
tres, comenta que “el text de
Tot Lloll està mesurat, però ai-
xò no vol dir que ella no en
pugui fugir quan vulgui: hi ha
uns espais pensats perquè
conversi amb el públic”. El re-
cital, que s’estrena divendres
que ve, anirà amanit de mo-
nòlegs, esquetxos, paròdies i
“la col·laboració d’algunes
personalitats conegudes”. En
ser preguntada que quines se-

rien aquestes personalitats,
Bertran tanca la boca i al·lu-
deix al factor sorpresa, tot i
que al final no es pot estar de
dir que hi haurà “fregolisme;
passen moltes coses entre
cançó i cançó”. Ella es disfres-
sa i rescata alguns dels seus
personatges més populars,
“perquè a la gent també els
agrada veure’ls un momentet,
potser alguns només tenen
tres frases, però apareixen de
tant en tant. Jo ja no els puc
controlar!”.

FRANCESC MELCION

Comediants dóna sopar i espectacle sota la carpa Magic Mirrors

T E A T R E

Boccato di cardinale

Teca i espectacle
Francesc Massip

‘Boccato di cardinale’, de Comediants.
Guió: Joan Font, Jordi Cardoner, Jaume
Bernadet, Moisès Maicas. Intèrprets: Jaume
Bernadet, Jon-Hua Kuan, Fernando Ruiz,
Mònica Alsina, Ramon Caroli, Dani Tomàs,
Enric Torné, Sergi Buka, Àngel Pereira, Mary
Anne Davidson, Marta Fiol, Mercè Trujillo,
Abel García. Escenografia, vestuari i

atrezzo: Pere Francesch. Música: Pep Gol,
Laura Teruel. Coreografia: Jordi Cardoner.
Direcció: Joan Font. Gran Casino

Barcelona, 2 de març.

Una vegada més Comediants investiguen en un
territori de teatralitat no convencional: el de la festa
espectacular d’origen medieval. I si a Dimonis resca-
ten el més genuí teatre de carrer, ara han explorat
en els orígens de l’espectacle cortesà, quan la festa
de palau concentrava tota la imaginació teatral de
l’època en amenitzar els àpats principescos. El pri-
mer teatre polític i al·legòric es va generar mentre se
servien els diversos plats en els festins reials, elabo-
rats menjars que eren presentats a taula amb una
ostentació de fantasia escènica que feia les delícies
de la selecta audiència. Comediants apropa a un
públic més ampli l’esperit d’aquella teatralitat que
basava la seva eficàcia a incitar tots els sentits, no
només el de la vista i l’oïda, que reclamen més l’a-
tenció intel·lectual, sinó també el tacte, l’aroma i,

sobretot, el gust, que fan esclatar totes les expecta-
tives corporals. Per començar l’espai és una carpa de
circ amb la pista compartida per taules i escenari.
En l’aperitiu els diversos intèrprets van definint els
seus personatges i les seves especialitats amb què
aniran provocant la sorpresa i la salivera al llarg
d’un sopar de tres hores ininterrompudes d’anima-
ció i espectacle. A banda dels clàssics jocs de plats i
corredisses arlequinesques, i a banda dels suculents
cuinats, Bocatto di cardinale destaca per l’exquisit
tractament de quatre elements: música, dansa,
acrobàcia i ombres. Ofereix arrodonits números
musicals que combinen els cants a cappella, sota la
imaginativa batuta de Laura Teruel i les veus ex-
cepcionals del seu grup, amb la investigació sonora
de Pep Gol i Àngel Pereira, que converteixen els es-

tris de cuina en enginyosos
instruments. Pereira és un
autèntic virtuós que extreu
els sons més insòlits de les
paelles que pengen de la
cuina i que converteix en un
sorprenent carilló, mentre
que crea expressives partitu-
res melòdiques a partir del
soroll de la cafetera, la bate-
dora, la torradora de pa o
l’espremedora. Els malaba-
rismes van a càrrec del velo-
cista Ramon Caroli, mentre
que Dani Tomàs pronuncia
un claqué desbridat dintre
de les cassoles i trepitja cafè
en gra sobre una safata en
una aromàtica coreografia.
Hi ha dos moments en què
s’aconsegueix una màgia es-
pecial. L’un arriba quan toca

servir el plat de peix, precedit per l’entrada dels
actors vestits de llucet que fan néixer d’una onada
la sirena acròbata, una magnífica trapezista, Mònica
Alsina, que culmina la seva actuació amb un es-
triptis penjada a la corda com si fos una Gilda aèria.
L’altre punt dolç el crea Sergi Buka, que realitza una
refinada sessió de karagôz, el tradicional teatre
d’ombres que es revitalitza atorgant a les siluetes
veu i so, en uns diàlegs que fan volar els personatges
de llum fins que l’ombra es converteix en un colom
de debò que estripa la pantalla de paper. Amb un
ritme trepidant, que no et permet badar boca, Co-
mediants aconsegueix crear una atmosfera d’en-
cant, ple de sorpreses per als cinc sentits, en un es-
pectacle compacte i ben concertat. Que vagi de gust!,
si s’ho pot permetre...


