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A ritme de Sondheim
El Teatre Gaudí de Barcelona comença amb força amb
un vibrant musical i una peça de Simone de Beauvoir

EXITOSA ESTRENA D’UN NOU ESPAI

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Curiosa coincidència. El mateix dia
en què el tren d’alta velocitat, TGV,
unia Barcelona amb Madrid, s’i-
naugurava a Sant Antoni Maria
Claret el TGB (Teatre Gaudí de Bar-
celona), un projecte que ha co-
mençat a velocitat de creuer i amb
bona acollida de públic.

La programació s’ha iniciat a rit-
me de Sondheim. El musical Déus
del teatre, somrieu! mostra el camí
de la Sala La Claca, de 200 locali-
tats, que oferirà aquesta mena de
produccions, juntament amb ope-
retes i obres de nova autoria. La Sa-
la Calafell, de 56 butaques, ha es-
trenat La dona trencada, de Simone
de Beauvoir, un monòleg que mar-
ca l’estil del petit teatre que també
programarà titelles.

L’equip d’Ever Blanchet, respon-
sable de Versus Teatre, ha posat
dempeus sense subvencions aques-
ta nova estació teatral pròxima a la
Sagrada Família, de 500 metres
quadrats i situada en un antic su-
permercat. Ha costat mig milió
d’euros i té un pressupost anual de
600.000.

I si el que comença bé sol acabar
bé, cal qualificar d’encert aquest
musical. Dirigit per un polivalent
Òscar Mas –encarregat de la selec-
ció de les cançons i intèrpret d’al-
guna d’elles– amb l’ajuda de l’ar-
ranjador Josep Ferré, aquest espec-
tacle va com l’anell al dit al format
de la sala.

Un excel.lent repartiment re-
força la producció. Xabier Ribera-
Vall mostra la seva potència i sensi-

bilitat vocal a Johanna o a Que entrin
els clowns. Pili Capellades, una de les
fundadores del Musical Més Petit,
aporta el seu savoir faire amb Casa’t
una mica i Puc deixar-te, i també Lau-
ra Mejía amb Em podries tornar boja
o les aportacions del solvent Miquel
Cobos. Sols o en conjunt, tots contri-
bueixen a mostrar les emocions
d’aquest viatge per l’obra de l’autor

de Sweeeney Todd o Boscos endins.
Iraida Sardà recrea amb La dona

trencada, de Simone de Beauvoir, el
món interior d’una dona que in-
tenta superar el dolorós engany en
què viu per culpa de les relacions
extramatrimonials del seu marit.
L’intens monòleg s’aireja amb cinc
peces de chanson. Les interpreta
amb gust Iraida Sardà acompanya-
da pel pianista Cristóbal Montes-
deoca.

Obra oportuna, que es progra-
ma en el centenari de l’autora i
que aquesta versàtil actriu, dirigi-
da per Anna Sabaté, ha adaptat al
català. L’artista compon un bon re-
trat psicològic del seu personatge.
El muntatge s’ha prorrogat fins al
16 de març. H

Les dues sales
programen
muntatges
de formats
molt diferents
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