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Daniel Martínez, de Focus, reconeix que els musicals programats fins ara han tingut èxit artístic però no econòmic

Barcelona Teatre Musical
s’obre als concerts i la dansa

Una programació d’estiu cen-
trada en concerts i dansa i que
abandona temporalment els es-
pectacles de teatre musical,
marca de fàbrica de la casa, va
ser la presentada ahir per Pere
Pinyol, nou director artístic de
Barcelona Teatre Musical
(BTM). La raó d’aquest canvi
d’orientació la va donar Dani-
el Martínez, director de Focus
–empresa que integra BTM
amb Iberautor i CIE Stage Hol-
ding–. Segons Martínez, els es-
pectacles musicals de produc-
ció pròpia, tot i que havien
gaudit d’èxit artístic, no havi-
en estat prou rendibles. Tot i
això, Jordi González, director
artístic de Focus, es va mostrar
satisfet del nivell artístic de

l’últim espectacle, Tarantos.
Pere Pinyol va voler presen-

tar la programació de BTM per
a l’estiu com a “representativa”
del que pretenien consolidar
en aquesta nova etapa. Quali-
tat, innovació, eclecticisme i
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fugir dels tòpics són els criteris
que els han guiat a l’hora de
confegir-la i ho continuaran
fent. Això passa per una pro-
gramació amb poca producció
pròpia (només una versió d’El
llibre de la Selva a càrrec d’El Mu-Després de

tres anys de
programar
només

teatre musical,
Barcelona Teatre
Musical gira la seva
atenció cap als
concerts i la dansa,
sense renunciar,
però, als musicals.

sical Més Petit de cara a les
dates nadalenques), adreçada a
públic més gran de trenta anys,
per convertir BTM en l’escena-
ri on els cantants del país facin
la presentació dels seus nous
treballs, per la recerca de fór-

Posar macro vede

Dos de títol

Música de cinema aquesta nit amb Philip Glass
➤ Philip Glass tornarà a ser avui a la nit davant del públic barceloní per interpretar la banda sonora de la pel·lícula Naqoyqaytsi,
dirigida el 2002 per Godfrey Reggio. El film és una recreació digital del món tecnològic del segle XXI i la partitura del músic i com-
positor nord-americà s’encarrega d’afegir-hi tints hipnòtics. A les 21.30 h Glass pujarà a l’escenari del Barcelona Teatre Musical en
una actuació que forma part dels acords que Barcelona Teatre Musical té amb el Festival de Barcelona Grec d’aquest any.
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mules que permetin relacions
amb el cinema, les arts plàsti-
ques i el circ i per l’establiment
d’acords amb altres promotors.
En aquest sentit, Pinyol va ex-
plicar que hi ha converses amb
el Teatro de la Zarzuela de Ma-
drid perquè el BTM es conver-
teixi en la seva seu a Barcelona.
També es mantenen contactes
amb Casa Àsia i amb Teatro de
los Sentidos, d’Enrique Vargas,
perquè pugui representar els
seus espectacles al Vestíbul del
carrer Lleida, que s’habilitaria
especialment per a això.

La programació més imme-
diata inclou els concerts de
Yann Tiersen (dia 12), Dave Ho-
lland (dia 23), Los Lobos (dia 25)
i Mayte Martín i Belén Maya
(dia 26 d’agost). Pel que fa a la
dansa, Pinyol va destacar la pre-
sència del Ballet Nacional de
Cuba (del 3 al 7 d’agost) i del
Ballet Grigorovitx de Rússia
(del 23 al 25 d’agost).

Pinyol també va avançar que
estaven acabant de tancar un
cicle dedicat a veus femenines
per a l’octubre i la presentació,
l’1 de desembre, de Salif Keita
a BTM. En l’apartat de dansa,
Igor Yebra hi serà al novembre
amb un Don Quixot.

➤ BTM no desisteix de pro-
duir nous espectacles musi-
cals, però a través d’una
nova fórmula que els faci
econòmicament rendibles,
un cop s’ha comprovat que
no poden competir amb les
multinacionals del musical.
Una possible solució podria
ser la unió amb altres tea-
tres europeus per crear
nous musicals de gran for-
mat no només a Barcelona
sinó a tot Europa. En aquest
sentit, ja hi ha hagut una re-
unió d’inici de converses a
la Ciutat Comtal i el pròxim
dia 30 se’n farà una altra a
la ciutat italiana de Trieste.

Unió amb altres
teatres europeus


