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Pizza tres Alícies (no perdem el cap)
E s tem davant d’una nova i molt ac tualitzada adaptac ió del c làs s ic de
L ewis C arroll, aques t c op en vers ió teatral. É s una pos ada en es c ena molt
apta per s er repres entada en una es c ola, ja que hi ha ni més ni menys que
vint- i-vuit pers onatges , és a dir, que en una c las s e tothom hi pot tenir el
s eu paper – i no s erà gens difíc il d’interpretar, perquè les fras es s ón breus
i plenes d’onomatopeies i joc s de paraules enginyos os . També hi ha
c anç ons forç a c onegudes , c om L es nenes maques al dematí o L a M arieta
de l’ull viu, no per res l’autor de l’obra té una bona trajec tòria mus ic al i
didàc tic a... L es il·lus trac ions no manquen de qualitat, però pots er és una
pena que en c ap moment deixin entreveure (pel fons , pel ves tuari, etc .)
que l’obra pertany al gènere teatral, ja que haurien pogut donar pis tes per
fer- ne l’es c eno- grafia o les dis fres s es . Tot plegat és àgil i fres c .
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