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Hotel paradiso de Familie Flöz
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Autor: Pau Cirer Ferrà

Familie Flöz és una companyia establerta a Berlín que utilitza lhumor, les màscares, la
improvisació, el mim i la comèdia física per crear espectacles per a tota la família. Al llarg de
vint-i-cinc anys, han presentat els seus espectacles per més duna trentena de països, i shan
convertit en una companyia de referència mundial. La podeu veure al Teatre Lliure fins al 6 de
febrer.

Hotel Paradiso de Familie Flöz al Teatre Lliure | Foto: Marianne Menke

Ens presenten un thriller alpí que es desenvolupa en un hotel familiar. Protagonitzat per una
anciana directora, el tímid fill recepcionista i la seva impetuosa germana, amb la qual es disputa el
futur de lempresa. Acompanyats dun cuiner brut, una senyora de la neteja cleptòmana i els clients,
una parella de jovençans, uns alpinistes i una prostituta, entre daltres.

Tots els intèrprets es manegen amb la precisió dun ballarí, entrant i sortint per tota mena de portes
(fixes i giratòries), seguint un ritme vertiginós i molt ben acompanyat pels diferents talls musicals.

Desfilen més duna dotzena de personatges excepcionalment encarnats per Sebastian Kautz, Anna
Kistel, Frederik Rohn, Nicolas Witte, que ens retraten lésser humà amb totes les virtuts i misèries.

Un espectacle duna hora i vint minuts en què no sarticula un sol mot. Tota la història es narra a
partir dactituds i accions físiques amb les quals es transmeten tota mena experiències i sentiments
a lespectador.

Per altra banda, les màscares autèntiques protagonistes de lespectacle traspuen un estil propi i
inconfusible (amb ulls petits, nassudes, amb orelles baixes, etc.). Val a dir que totes han estat
creades per Thomas Rascher i per Hajo Schüler; aquest darrer és un dels membres fundadors de
la companyia, que ha tingut lhabilitat de seleccionar les faccions precises des duna aparent
simplicitat.

Cal destacar també el director Michael Voguel, molt destre a coordinar i dissenyar tot lentramat
daccions que conformen lespectacle (com les aparicions del cuiner, les acrobàtiques intervencions
del mosso, les peripècies de lanciana directora, etc.), totes articulades amb la minuciositat pròpia
dun cirurgià. Cuidant cada detall: com els objectes, lespai escènic i la caracterització del vestuari;
tots ells, són cabdals per transmetre a lespectador una història divertida, truculenta i misteriosa.

Es un viatge ple dhumor negre, de sentiments tempestuosos i amb un toc de melangia. En suma,
una proposta excel·lent que toca el més profund de lespectador.
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