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TEATRE 3 ESTRENA

‘Jesucristo Superstar’ arribarà a 
l’Apolo com a messies del segle XXI

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

H
an passat més de 2.000 
anys i la terra de Jesucrist 
segueix tenyint-se de 
sang. Imaginar-se què li 

hauria passat si hagués viscut en els 
nostres dies porta a un mateix final 
de martiri i mort, encara que canvi-
ïn les cares, els oficis, els vestits i la 
decoració. Ens ho explica, a ritme de 
rock, Jesucristo Superstar, el llegenda-
ri musical que arriba el 15 de maig 
al teatre Apolo de Barcelona en una 
versió actualitzada de Stage Enter-
tainment (productors de Mamma 
mia!, Cabaret i La bella y la bestia) estre-
nada a Madrid fa dos anys sota la di-
recció de Stephen Rayne. 
 Molt allunyat de l’estètica hippy 
dels anys 70, quan Camilo Sesto i Án-
gela Carrasco el van popularitzar al 
nostre país, el muntatge ens presen-
ta un Jesús contemporani, anacrò-
nic, transformat en líder de masses a 
qui el poble segueix primer amb de-
voció i després persegueix. Ja no hi 
ha túniques ni sandàlies, sinó bom-
batxos i roba moderna. Els centuri-
ons romans apareixen vestits com si 
fossin militars actuals, Herodes ale-
gra les seves nits en un cabaret i la 
compra i venda de drogues és el pa 
de cada dia. 
 La producció, segons Stage, es 
manté «fidel» a l’òpera rock –tot són 
cançons, sense text– que va suposar 
el controvertit debut a Broadway 
 d’Andrew Lloyd Webber, encara que 
difereix estèticament fins i tot de les 
últimes versions de Broadway i Lon-
dres. «Recrea com serien els últims 

L’òpera rock 
relata els últims 
dies d’un Crist 
contemporani

set dies de Jesús si visqués avui. El 
conflicte del Pròxim Orient no s’aca-
ba, continua el fanatisme i seguei-
xen matant-se», diu Julia Gómez, la 
directora a Espanya de Stage. Segons 
Rayne, presenta un món «reconeixi-
ble en els reportatges televisius i la 
premsa; un món de manifestacions i 
terrorisme; de cultes religiosos i mo-
ralitat incerta». 
 
CRUCIFIXIÓ IMPACTANT / Amb barba i 
melena, l’argentí Gerónimo Rauch 
assumeix el paper protagonista. Va 
haver de superar el vertigen per a 
una última escena impactant (la 

de la crucifixió), penjat a diversos 
metres d’altura. A més, el seu tors 
nu pateix alguna de les 39 fuetades 
que simulen clavar-li. «En principi 
hi ha truc, però sempre n’acaba ca-
ient alguna per equivocació», expli-
ca Rauch, a qui els de Stage van des-
cobrir a YouTube, a les imatges d’una 
versió del musical que escenificava a 
Buenos Aires. «Representar Jesucrist 
és un regal de Déu i un desafiament 
vocal molt exigent». 
 Lorena Calero i Sandra Criado 
s’alternen en la interpretació de 
Maria Magdalena, que manté l’enig-
ma sobre la seva relació afectiva amb 

33 Una escena de Jesucristo Superstar, que arribarà a l’Apolo el 15 de maig.

Jesucrist. «Deixem la porta oberta 
perquè cadascú ho interpreti a la se-
va manera, però som fidels al llibret 
de Tim Rice i a la història: hem obvi-
at qualsevol transgressió política o 
religiosa», declara la directiva de Sta-
ge. «El musical original va ser una fi-
ta revolucionària, però avui vénen a 
veure el muntatge col·legis catòlics i 
monges. És un muntatge que trans-
met espiritualitat i sentiment». Ja  
l’han vist més de 400.000 persones, 
a Madrid i en la gira per Espanya, i 
només serà  a Barcelona fins al 31 de 
maig. 
 La història, explicada per un Ju-

des turmentat entre el deure que el 
porta a trair el fill de Déu i la seva 
devoció per ell, es desenvolupa en 
un decorat que recrea llocs, carrers i 
murs de Jerusalem. En una de les es-
cenes, Jesús vol recuperar un tem-
ple, reconvertit en mercat pecami-
nós de traficants i contrabandistes, 
i s’hi reprodueixen, entre altres pas-
satges, l’últim sopar, la traïció de Ju-
des, la negació de Pere, el judici da-
vant Pilat i la crucifixió. Una imatge 
final commovedora que impressio-
na el públic i un modern transsump-
te de Crist (Rauch) temorós de les al-
tures. H

El musical que va 
fer pujar als altars 
Camilo Sesto 

33 Andrew Lloyd Webber tenia 22 
anys quan va compondre, amb 
Tim Rice, autor del llibret, l’òpera 
rock més gran de la història. Llan-
çada primer com a disc, va supo-
sar el 1971 el seu sonat debut a 
Broadway: els grups religiosos 
van protestar davant el teatre 
Hellinger acusant-lo de sacrilegi.  
«Evitem qualsevol referència a la 
divinitat de Crist, per això acabem 
la història en la mort, i no en la re-
surrecció», van dir els autors. El 
1973 el director Norman Jewison 
la va portar al cine i s’explica que 
el papa Pau VI, al veure-la en pri-
vat, va comentar: «Tant de bo que 
l’església catòlica hagués estat 
capaç de posar en escena una pu-
blicitat tan poderosa de Crist».

33 El 1975 l’òpera va arribar al te-
atre Alcalá Palace de Madrid pro-
tagonitzada i produïda per Cami-
lo Sesto. Teddy Bautista va inter-
pretar Judes, i Ángela Carrasco, 
Maria Magdalena, dirigits per Jai-
me Azpilicueta. Va ser un èxit ro-
tund i es van vendre més d’un mi-
lió de discos. El 1984 va ser Pablo 
Abraria qui va pujar a la creu, pe-
rò amb menys fortuna.

LA HISTÒRIA

A rticle 115. Ahir vaig llegir en 
una revista que aquesta és la 
setmana dels equívocs. Avui, 

diumenge, molta gent deu pensar 
que és dissabte. Divendres sembla-
va diumenge. I demà qui ho sap què 
ens semblarà. 
 El reportatge deia que per Setma-
na Santa, amb tantes festes, el cer-
vell col·lisiona amb ell mateix i per 
això confon el dia en què vivim. El 
millor, segons l’article, és que quan 
ens descol·loquem tant pot ser que 
acabem descobrint coses de nosal-
tres que desconeixíem totalment.
 Aquesta setmana he parlat amb 
un amic que m’ha explicat que la vi-
da del seu fill ha millorat gràcies a 
un equívoc. Resulta que el nen va... 

Equívocs
de vida

ALBERT

Espinosa

deesi Bé, em sembla que us ho explico des-
prés del millor de la meva setmana. 
 En tercer lloc, Déjame entrar. És 
una pel·lícula d’aquelles que barre-
gen tants gèneres que acabes rendit. 
Molt bona aquesta faula de nens que 
no ho són i adults que es comporten 
com si fossin nens. 
 En segon lloc, Animalario. Un 
excel·lent llibre que recull la histò-
ria d’aquesta estupenda companyia 
de teatre. Feia temps que no disfru-
tava tant amb petites grans històries 
de creixement personal i col·lectiu 
d’uns artistes. ¡És com veure teatre 
sessió a sessió!
 I, en primera posició, Sin frenos (La 
quinta estación). No sé què té aquest 
nou CD que m’emociona fent-me 

sortir un gran somriure i, immedi-
atament, unes llàgrimes. M’encan-
ta que passi això. ¡Fabulós!
 I, tornant al meu amic, em va ex-
plicar que l’altre dia va portar el seu 
fill a l’escola. Anava tan distret que 
el va portar al que era el seu col·legi 
quan ell era petit, en lloc de fer-ho a 
l’escola del nen. El seu fill va entrar 
en aquell col·legi estrany i es va pas-

sar 115 minuts en una classe que no 
era la seva. Els professors ho van ac-
ceptar entenent l’error i els com-
panys el van tractar com el nou fins 
que van localitzar el pare.
 Quan el meu amic se’n va adonar, 
va tornar i es va disculpar amb el fill 
però aquest li va dir que mai s’ho ha-
via passat tan bé, que volia anar a 
aquell col·legi perquè l’havien trac-
tat millor que mai. Ser el nou li ha-
via semblat genial.
 Me’l vaig mirar i li vaig pregun-
tar si era veritat que el nen era tan 
feliç. Ell va somriure i va dir: «Estava 
tan content que semblava un altre. 
Els equívocs passen i et canvien la 
vida». ¡Aprofitem-ho i equivoquem-
nos molt avui diumenge dimarts! H

El meu amic anava 
tan despistat que va 
dur el fill al col·legi on 
ell havia anat de petit


