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Quan Mamma mia! aban-
doni el Barcelona Teatre
Musical (BTM), amb més
de 400.000 espectadors i
un taquillatge de rècord,
començarà una segona re-
forma a l’antic Pavelló
d’Esports. Servirà per do-
nar més recursos esceno-
gràfics a un equipament,
del qual esperen marxar a
mitjà termini, si es concre-
ta la reforma de l’Imax
Port Vell en un teatre mu-
sical de referència. Pel
2010, insinua la directora
general de la multinacio-
nal europea del musical,
Julia Gómez Cora, Barce-
lona podria gaudir de ser
primera plaça a l’Estat. No
ha transcendit el nom en-
cara. Mamma mia! ha fet
forat a Barcelona. L’ex-
emple el posa Gómez Co-
ra: «El taxista no sap on és
el BTM, i recorden alguna
cosa si els comentes el Pa-
velló d’Esports però ningú
dubta on dur-te si els dius
que vas a veure Mamma
mia!»

I La Bella y la Bestia?
És el títol talismà de Gó-
mez Cora. Ja l’ha muntat
sis cops. I sempre ha resul-
tat tenir molt bona respos-
ta de públic. A Madrid,
van reposar-lo calculant
que s’hi estarien sis mesos
i van haver d’anar-lo pror-
rogant fins a aquest 11 de
gener. El musical gaudeix
de tots els recursos possi-
bles: s’utilitzen fins a 180
perruques, el cos musical
està compost per 14 mú-
sics i hi ha una vintena
d’artistes a escena. Els tèc-
nics que hi ha al darrere de
l’escenari superen el re-
partiment d’actors. Tot i
que, evidentment, la histò-
ria, la partitura i el vestuari
parteixin del mateix film
taquiller de dibuixos ani-
mats, el plantejament ha
volgut distanciar-se’n:
dels personatges caricatu-
rescos s’ha passat a un tre-
ball més realista, tot i que
la màgia de l’obra no per-
meti un plantejament gaire
profund. La Bella (María
Adámuz) és el personatge
que millor aguanta el re-
alisme. De fet, és aquest
personatge amb el qual
s’identifiquen la majoria
de les espectadores. La
Bestia (David Ordinas),
terrorífica i derrotada té un
complement brillant amb

els seus criats mig conver-
tits en elements del palau:
el rellotge Dindón, Lumiè-
re (Sergi Albert abandona
Spamalot per integrar-se
també a aquesta producció
de Stage) i la tetera Potts.
El cos de ball convertit en
plats, tovallons i altres es-
tris de la vaixella donen el
ritme i la brillantor d’un
espectacle de revista, que
recorda la despreocupada
Martínez en el seu paper
d’illa llibertina a Paradís,
de fa uns anys.

A Barcelona, després
d’una bona raspallada in-

terpretativa i algun gag
que sigui un gest simpàtic
(com ja es va fer encerta-
dament amb Mamma mia!
per fer més pròxima la pe-
ça al públic català) gaudirà
dels favors d’un públic
molt ampli. L’escenogra-
fia és espectacular: no es-
catima en detalls fantàstics
i bones troballes reconver-
tint màgicament elements.
La producció té un pressu-
post de 2,5 milions.
S’aprofiten peces d’altres
produccions. Si s’hagués
fet tot nou, pujaria als 5
milions, calcula la directo-

ra general.

Martínez i pèls de punta
L’actriu torna als musi-
cals, on va començar, des-
prés d’un parell d’anys on
ha demostrat la seva versa-
tilitat en papers dramàtics
(Le mani forti i Vides pri-
vades). La popularitat l’ha
trobat gràcies a Porca mi-
sèria, una sèrie televisiva
de referència per la seva
singularitat. Mercè Martí-
nez va ser dimecres al ves-
pre a la funció del Teatro
Coliseum de Madrid, on
va poder conèixer els seus

companys (com ara Ordi-
nas, veí de Felanitx) a més
d’adonar-se de la comple-
xitat de producció amb
continus moviments d’es-
cenografies i sorpreses
com ara la transformació
final del príncep que ha
patit l’encanteri fatal.
Martínez va convèncer el
jurat, amb Gómez Cora al
capdavant, interpretant el
tema principal, La Bella y
la Bestia: «Una peça amb
la qual ens va posar a tots
els pèls de punta», recorda
emocionada Julia Gómez
Cora.

Dos musicals de Disney vindran amb TAV
Mercè Martínez s’integrarà a «La Bella y la Bestia» a Barcelona i al Tívoli es veurà el preadolescent «High School Musical»

● Stage Entertainment va fer una entrada
més triomfal del que esperava la tempora-
da passada amb Cabaret i (sobretot)
Mamma mia! Ara preparen per aquest

Mercè Martínez, dimecres a Madrid, a l’escenari moments abans de la funció amb actors protagonistes. / EL PUNT

● Serà només una setma-
na, a partir del 26 de gener,
al Teatre Tívoli. L’efecte
High School Musical de la
gran pantalla arriba ara en
format musical amb l’ex-
periència de Stage Enter-
tainment. Després de més
de 200 funcions al Teatro
Lope de Vega de Madrid,
l’equip de High School
Musical arrenca una llarga
gira estatal que el durà, no-
més una setmana a Barce-
lona. No hi serà més, en un
principi, per dificultats de
trobar millors emplaça-
ments. La peça desborda
energia pels quatre cos-
tats. La falta d’una consis-
tència d’argument que pa-
teix la idea original (ve a
ser una versió modernitza-
da del Grease del segle
XX molt més blanca), se
supleix amb una interpre-
tació enèrgica, moltíssi-
mes coreografies (que re-
corden als treballs de Fa-
ma, encara a l’Apolo) i una
connexió indubtable amb
la canalla. I és que aquesta
obra sí que té una clara vo-
cació per al públic fami-
liar. Tothom reconeix que
el públic captiu són les no-
ies preadolescents, que so-
vint van acompanyades
per una mare. Una audièn-
cia similar a la que ha pas-
sat per taquilla de la gran
pantalla a veure HSM3.
Ella (Gabriella) és intel·li-
gent i vergonyosa; vol pas-
sar desapercebuda al nou
institut. Ell (Troy) és el ba-
se de l’equip de bàsquet,
fill del professor d’esports
i un xicot que aixeca pas-
sions a la noia més moder-
na del curs (Sharpai). Tots
dos es coneixen en un ka-
raoke i s’atreveixen a can-
tar. Els amics, la por a ser
diferent, i les enveges, van
descabdellant una comè-
dia musical amb algun toc
emotiu i molts de focus en
moviment. Abans de co-
mençar, es fa una breu i di-
dàctica noció del valor del
teatre. L’obra, en què s’ex-
plica com una escola es re-
voluciona pel muntatge
d’un musical, esdevé un
veritable camp de conreu
per als espectadors futurs
que ballen sense manies a
platea.

● I la crisi? La directora general
Julia Gómez Cora reconeix que hi
ha una certa psicosi i que es detecta
una certa dificultat a vendre les en-
trades. Per això, es preparen pa-
quets d’entrades més econòmiques
en algunes sessions. Per als me-
nors de 12 anys l’entrada es baixa-
rà a 24 euros, per exemple. El mu-
sical, però, pot ser una bona alter-
nativa a fer un viatge (i costós) a
Eurodisney. El musical trasllada
pares, avis i néts al món màgic. La
peça, insisteixen, no és exclusiva-
ment per al públic familiar. Moltes

JORDI BORDES / Madrid 2009 un segon estadi en la seva entrada a
Barcelona: dos productes Disney, dos tí-
tols amb molt de ganxo per al públic fami-
liar com són els musicals La Bella y la
Bestia i High School Musical, tots dos en

parelles s’han declarat en directe i
davant de tots els espectadors, el
primer va ser un veí de Múrcia que
volia sorprendre la seva xicota, que
va accedir a casar-se, amb la com-
plicitat de tot el repartiment d’ac-
tors. L’operació s’ha repetit altres
vegades. Per ara, totes les noies
han dit que sí, que es volen casar. A
Barcelona, no hi ha cap sol·licitud.
Sí que hi ha un noi que volia fer un
detall a la seva xicota amb Mamma
mia! La sorpresa havia de ser pel
juliol però no podrà ser perquè ja
farà mesos que haurà canviat el tí-

castellà. En la primera producció, s’inte-
grarà a l’equip de Madrid, Mercè Martí-
nez (Le mani forti, Paradís, Porca misè-
ria) en el paper carismàtic de Sra. Potts, la
tetera que canta el hit principal. Al Tívoli,

tol (La Bella y la Bestia estrena el
26 de febrer).

La tesi del conte («la belleza está
en el interior») es rebat quan dime-
cres a la nit una espectadora procla-
mava, tot aplaudint els actors, «qué
bonito» des del pati de butaques.
Una declaració espontània que
confirma la connexió del públic.
Dimecres, per cert, nens d’uns deu
anys compartien butaques amb els
pares, sense perdre’s passada, fins
que es va acabar la funció, passades
les onze de la nit. La màgia és al
teatre. No calen avions.

i només durant una setmana, revoluciona-
ran les preadolescents amb una versió en-
èrgica i vitalista d’aquest nou fenomen de
la casa Disney, High School Musical. Els
descendents de Mickey arriben amb TAV.

Energia i molta
vistositat

Una alternativa al viatge a Eurodisney


