AL TEATRE GAUDÍ BARCELONA DEL 22 DE FEBRER AL 21
D’ABRIL DEL 2013-02-12
Dijous i divendres a les 20.30h, dissabtes a les 18h i a les
21.30h i diumenges a les 18h

Del 22 de febrer al 21 d’abril del 2013
Adaptació al català de Roger Batalla
Direcció d’Anna Valldeneu
Direcció musical de Filippo Fanò
Coreografia de Lino di Giorgio
Coach vocal: Alexandra Morales
Amb Roger Berruezo (Black), Xavi Duch (Burrs), Xènia García
(Queenie) i Maria Santallusia (Kate)
També amb Lino di Giorgio, Isa Mateu, Ferran Guiu, Laura Prats,
Arnau Gol, Zuhaitz San Buenaventura, Roger Batalla, Carles García,
Berta Peñalver, Marina Schiaffino, Laura Daza, Ivette Novell, Joan
Galo
Músics: Filippo Fanò (Piano), Bartolomeo Barenghi (Guitarra),
Bernat Hernandez (Baix), José Manuel Martín (Bateria/Percussions)

Fitxa
artística

THE WILD PARTY
(LA FESTA SALVATGE)
Del 22 de febrer al 21 d’abril del 2013
Producció de Vocal Factory BCN i Teatre Gaudí Barcelona
Autoria | Andrew Lippa
Adaptació al català | Roger Batalla
Direcció | Anna Valldeneu
Direcció musical | Filippo Fanò
Coreografia | Lino di Giorgio
Coaching vocal | Alexandra Morales
Fotografia i vídeo | Xavi Montojo
Disseny i Motion gràfics | Juliette Sarrat i Diego Félix
Disseny d’il·luminació | Dani Gener
Tècnic de so | David Codina i Jordi Ballbé
Tècnic d’il·luminació | Paty
Vídeo promocional | Abel Cunillera
Fotografies premsa | Martí Fradera
CIA MATÈRIA PRIMA

Els convidats a la festa

Roger Berruezo | Black
Xavi Duch | Burrs
Xènia García | Queenie
Maria Santallusia | Kate
Isa Mateu | Madeleine
Ferran Guiu | Eddie
Laura Prats | Mae
Roger Batalla | Phil
Carles García | Oscar
Lino di Giorgio Jr | Jackie
Arnau Gol | Sam
Ivette Novell | Nadine
Zuhaitz San Buenaventura | Max
Laura Daza | Dolores
Berta Peñalver | Claire
Marina Schiaffino | Elisabeth
Joan Galo | Patrick

La festa

Un dels èxits de l’Off Broadway novaiorquès, The Wild Party (La Festa
Salvatge), arriba per fi als escenaris de Barcelona. Aquest espectacle
d’un dels autors de musical més reconeguts internacionalment,
Andrew Lippa, ens trasllada a un pis de Manhattan dels anys 20, on
viurem l’ambient tòrrid, prohibit, violent i íntim de La Festa Salvatge.
EUA, anys 20. La Queenie és una reina de vodevil. Té tots els homes als
seus peus. Els usa i els llença. En Burrs és un clown de vodevil. Té totes
les dones als seus peus. Les usa i les llença. Res no els satisfà. Ningú no
està a l’alçada dels seus desitjos. Fins que es troben. Són les dues cares
d’una mateixa moneda. És una explosió de sexe i passió. Però, amb el
pas del temps, la rutina els esclafa. I un dia en Burrs abusa de la Queenie,
que decideix venjar-se’n organitzant una festa on vol humiliar-lo envoltat
dels seus amics més sòrdids i decadents. Però també es presenta un
convidat sorpresa. I en una festa salvatge plena d’excessos i les passions
més baixes, les coses sempre s’escapen de les mans.

La festa segons la directora

The Wild Party d’Andrew Lippa sempre ha estat una obra de referència
per mi. Tot i que la versió de LaChiusa* va tenir més repercussió
mediàtica als EUA, sota el meu punt de vista, Lippa va encertar més
l’essència del poema de Moncure March en captar-ne l’ambient tòrrid, el
joc de la dependència, i allò prohibit, violent i íntim. Un món ple
d’aparences i males intencions: un ball de màscares. Un caramel, vaja,
escènicament parlant i amb una partitura exquisida.
Així, doncs, quan n’he tingut l’oportunitat, m’hi he endinsat de ple. Vocal
Factory Bcn ha estat la plataforma que ho ha fet possible.
Aquest muntatge neix del workshop que es va programar el curs passat a
l’escola. Un taller que va resultar ser alguna cosa més. Els actors van ser,
en gran part, responsables de donar-li la professionalitat necessària i el
resultat ha pogut transcendir i traslladar-se, així, al circuït professional
barceloní.
El repartiment s’ha ampliat i comptem amb primeres figures de l’escena
del musical català. Actors joves, dels “de veritat”, amb experiència i
solvència contrastada en el món del teatre musical.
Tota la companyia, la matèria primera de la nostra factoria, ha posat cos
i ànima per tirar endavant aquesta inèdita adaptació de Roger Batalla de
The Wild Party.
Anna Valldeneu
*les dues versions del poema de Moncure March (a l’esquerra la versió d’Andrew
Lippa i a la dreta la versió de Michael John LaChuisa)

Fotos de la festa (MARTÍ FRADERA)

Els integrants de la festa
ANDREW LIPPA (AUTOR)
Andrew Lippa és un dels autors de musicals vius
més reputats i reconeguts internacionalment. Les
seves obres són conegudes i representades a
nombrosos països d’arreu del món, i entre els
seus títols de més èxit destaquen The Addams
Family (nominada al Tony al millor musical i
nominada al Drama Desk Award a la millor música
i millor lletra l’any 2010), l’obra basada en el text
d’Aaron Sorkin The Farnsworth Invention
(Broadway), You’re a Good Man, Charlie Brown
(Boradway), John & Jen (co-escrita amb Tom Greenwald), I’m not
Waiting, Bat Boy (de Julia Murney), A Little Princess (co-escrita amb
Brian Crawley) i per suposat The Wild Party (Manhattan Theatre Club).

ANNA VALLDENEU (DIRECTORA)
Formació com a cantant des de 1991. Estudis
d'interpretació de 1999 a 2003 a Barcelona.
Titulada com a Certified Master Teacher el juliol
de 2006 d’Estill Voice Training System (Voice Craft
Internacional). És llicenciada en Psicologia per la
UAB. Professora dels Estudis de Psicologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de 1999 al
2004. És professora de veu i cant des de 2001.
Professora de tècnica vocal de la tercera edició de
”Operación Triunfo” (2003-2004). Ha treballat durant 9 anys a l'Escola
d'Art Dramàtic Eòlia de Barcelona. Ha estat actriu, cantant i directora
vocal de les obres de teatre musical: Cançons arrevistades del temps de
la República (Tantarantana, maig '05), Collage (Versus Teatre, desembre
'05 – febrer '06), Cançons per un nou món (Songs for a New World) de
Jason Robert Brown (TGB, estiu de 2008). Fou assessora vocal i coach del
musical Què, el nou musical dirigit per Àngel Llàcer i Manu Guix.
Component del grup a capella “Coda” amb el qual ha viatjat als EUA i al
Regne Unit en diverses ocasions i ha gravat dos CDs: Eclèctic (Columna
Música 2003) i Back to 6 (Columna Música 2010). Ha estat la coach vocal

del programa “El número uno” d’Antena3 TV (2012). És cofundadora,
directora i professora de l’estudi VOCAL FACTORY BCN.

ROGER BERRUEZO (BLACK)
Nascut el 29 d'octubre de 1985 a Girona. Viu a
Maçanet de la Selva fins als 18 anys que viatja a
Barcelona a estudiar disseny gràfic a la Massana,
escola de disseny. Dos anys més tard a la Coco
Comin per fer comèdia musical i al segon curs
realitza el seu primer musical. Protagonista del
musical Cop de rock de Dagoll Dagom, Hoy no me
puedo levantar en la seva gira per Espanya al '09
i Què, el nou musical d'Àngel Llàcer, Manu Guix i
Àlex Mañas. A la televisió, a sèries com Águila Roja
i Gavilanes. Al cine, a la pel·lícula de Ventura Pons Mil cretins i al Teatre
Lliure amb Albert Espinosa El fascinant noi que treia la llengua mentre
feia manualitats. Com a model, ha estat, entre d’altres, la imatge de
Salherm Cosmetics en el seu calendari del 2011.

XAVI DUCH (BURRS)
Realitza els seus estudis d'interpretació, cant i
dansa a l'escola Aules. Recentment ha treballat al
recital Cuentos cruentos a la Nau Ivanow i al Teatre
Gaudí Barcelona, A força de cançons i a la
Cantània de l'Auditori 50 milions de segons. Ha
format part de la companyia de Los miserables al
BTM i de la Tribu de Hair, Love & Rock Musical al
Teatre Apolo. Va originar el paper de David a 40, el
musical a la seva estrena al Teatro Rialto de
Madrid. Va interpretar el paper de Sir Robin al
repartiment original de Barcelona de Monty Python's Spamalot, on
també era l'alternant del paper de Príncep Herbert. Debuta
professionalment interpretant a Goody a Fama, el musical, al Teatre
Tívoli. Fa espectacles infantils i juvenils com Sherlock Holmes i el club dels
pèl-rojos, Pippi Langstrump, De Pel·lícula, Rebels, El drac reciclat, Els

músics de Bremen, etc. També ha treballat a McBeth... con queso de M.
Angelet. És Ricky a la sèrie El cor de la ciutat de TV3. Fa doblatges per a
sèries de dibuixos animats i imparteix classes d'interpretació, cant i
dansa a diversos centres de Barcelona.

XÈNIA GARCÍA (QUEENIE)
Nascuda a Tarragona, va estudiar 4 anys al
Conservatori de Música de Vila-Seca. A Barcelona i
Madrid ha continuat formant-se com actriu amb
Mar Navarro i Christopher Geitz i, com a cantant,
amb Enrique Baquerizo i Francesca Roig. També ha
rebut classes de dansa amb Fernando Lázaro. Ha
treballat a musicals com Fama, Off Broadway, De
l’òpera al musical, We will rock you, Tu jo ell ella i
deu anys més, Joseph i l’increïble abric en
technicolor, La bella y la bestia, Los miserables i
Blancanieves, el musical. Ha protagonitzat el llargmetratge Colinas como
elefantes blancos, i diferents curtmetratges que han estat nominats al
festival de Cannes. Ha treballat també en el doblatge de caretes de
sèries, pel·lícules i jingles de radio.

MARIA SANTALLUSIA (KATE)
Llicenciada per l’Institut del Teatre de Barcelona,
en l’especialitat de teatre musical. És membre
fundador de la companyia Egos Teatre amb la qual
ha fet espectacles com Ruddigore o la nissaga
maleïda on va ser nominada com a millor actriu
secundària als Premios Gran Vía de Madrid, La
casa sota la sorra (Egos Teatre i Teatre Nacional de
Catalunya) on va estar nominada com a millor
actriu de teatre musical als premis Butaca, i El Crim
de Lord Arthur Saville (Egos Teatre i Teatre
Nacional de Catalunya) on també va estar nominada als premis Butaca.
Va treballar deu anys al Centre de Titelles de Lleida fent espectacles
musicals de titelles com El Retaule de Nadal, En Jan Titella, El concert

d’aventures, el Retaule del Maese Pedro, etc. Ha treballat amb altres
companyies com Zum Zum Teatre (El geperut de Notre-Dame, Com un
joc de nens durant la guerra, etc.), amb la companyia Produccions
Essencials amb Cuttlas o anatomia d’un pistoler. Ha dirigit espectacles
com Les set cabretes i el llop, Resurréction a la Cârte de la companyia
Microcosmos Teatre. Paral·lelament, treballa com a professora de cant i
interpretació. En cinema, ha participat en diferents pel·lícules com Nicho,
Hay cosas que sólo pasan en NY i Catalunya über alles de Ramon
Térmens. Ha treballat a la sèrie de televisió Mamá Carlota de Diagonal
TV.

ROGER BATALLA (ADAPTACIÓ)
Es llicencia en Traducció i Interpretació a la UAB i
completa els estudis amb un Màster Oficial. Ha
treballat a l’Àrea de Serveis Editorials de la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya, en les revistes Gramophone i What HiFi, i ha traduït textos literaris i divulgatius per
editorials com Claret, Ondina, La Guineu, etc.
També ha traduït pel Liceu la subtitulació d’òperes
La ciutat morta, Wozzek, Otel·lo i Don Giovanni.
S’ha especialitzat en l’adaptació al català de
musicals com Els miserables, Avenue Q o Aïda. Així mateix, estudia art
dramàtic a l’Escola Nova Eòlia i cant a Vocal Factory. Com a actor, ha
intervingut en els llargmetratges Mil cretins, de Ventura Pons, i Vlogger,
de Ricard Gras (Festival de Sitges 2011), i sèries com El barco o Pop ràpid.
En teatre, ha actuat a L’ombra de Lear (Nau Ivanow), el Síndrome
Chukolsky (Teatreneu) i prepara el monòleg El cor delator d’E. A. Poe que
s’estrenarà a la Sala Atrium. També es dedica a la publicitat i el doblatge.

LINO DI GIORGIO (COREÒGRAF)
Nascut a França, treballa fa gairebé 10 anys a
Espanya com a ballarí, coreògraf i docent. Graduat
en dansa clàssica a l'Institut del Teatre de
Barcelona. Ha format part com a ballarí i actor de
musicals com Hoy no me puedo levantar, Pretty
woman in love, així com de la reconeguda sala
catalana El Molino. Professor convidat a París,
Ginebra i Madrid, en Lino imparteix regularment
classes de clàssic, jazz i funky a Barcelona i la resta
de Catalunya.

FILIPPO FANÒ (DIRECTOR MUSICAL)
Títol superior de piano, interpretació i
composició del Conservatori de F. Morlacchi
(Perugia). Llicenciat en Ciències de la
Comunicació a la Universitat de Siena. Amb una
formació clàssica, en Filippo té una gran
experiència com a músic en diferents estils, que
van des del líric, fins al gospel i el jazz. Pianista,
compositor i productor amb sis CD’s editats.

ALEXANDRA MORALES (COACH VOCAL)
Al 1998, comença estudis de cant de la tècnica
Voice Craft amb la professora Helen Rowson.
També ha estat alumna de Paul Farrington, Daniel
Zanger, Maureen Scott, Kurt Vidmer, Serge Wilfart,
Nina o Oriol Rosés entre d'altres. Al 2006 es
llicencia com a Certified Master Teacher de la
tècnica Voice Craft (Estill Voice Training Systems).
Al 1992 comença la seva activitat com a cantant i
forma el seu propi grup de jazz. Ha estat cantant
solista i corista del cantautor Tomeu Penya durant la gira "De tot cor".
També ha cantat al Piano Bar del Hotel Le Meridien de Barcelona i ha fet

de cantant d'estudi a diversos projectes. Ha posat la veu com actriu als
infantils de Catalunya Ràdio. El 2007 intervé a l'espectacle de Teatre Líric
Català Paral∙lel 1936 (Tantarantana) dirigit per Pere Sagristà. Des del
2004 fins al 2010, és professora de cant a l'Escola Superior d'Art
Dramàtic Eòlia, a l'Escola de joves "El planter" i fa de directora vocal del
"Jove grup musical". Col·laboradora de l’equip del gabinet de Mediació
Via Structura, com a Vocal Coach. Participa com a professora assistent
als cursos oficials d'Estill Voice Training System, impartits per Paul
Farrington, Helen Rowson i Viv Manning. Actualment forma duet jazzístic
amb el pianista Dani Rambla. És cofundadora, directora i professora de
l’estudi VOCAL FACTORY BCN.

