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ELS GRANS MUSICALS A BARCELONA

Les productores han apro-
fitat els mesos de tradicio-
nal parada tècnica dels tea-
tres per construir i posar a
prova les seves escenogra-
fies. A més de gastar-se els
diners, després cal que
llueixin a escena, aconse-
guint la sorpresa contínua
del públic. Ahir van co-
mençar les sessions prè-
vies de Mortadelo & File-
món i de Spamalot. A mit-
jan setembre ja s’aixecarà
el teló de Fama, Què i
Mamma mia! El nou tre-
ball de Dagoll Dagom,
Aloma, s’estrenarà a l’oc-
tubre a la Sala Gran, i farà
una gira molt àmplia per
tot Catalunya, semblant a
la que va fer La plaça del
Diamant.

Els productors van llen-
çats, evidentment, a recu-
perar amb escreix els di-
ners que han invertit. Per
això, els empresaris preve-
uen una explotació fora de
Catalunya per arribar al
màxim nombre d’especta-
dors possible, el que justi-
fica una versió castellana.
Aquesta versió s’aprofita-
rà també a Catalunya en un
afany d’estalvi del qual
surt perjudicat l’especta-
dor català. Els muntatges
més ambiciosos, Mortade-
lo & Filemón i Spamalot
(amb un pressupost de 2,4
milions d’euros), es repre-
sentaran només en caste-
llà, tot i que bona part del
repartiment són actors ca-
talans. Aquesta situació
paradoxal es produeix
també a Mamma mia!,
l’espectacle que, presumi-
blement, va tenir més pú-
blic l’any passat (amb el
permís de Cómeme el co-
co, negro, de La Cubana),
després d’haver fet tres
anys de temporada a Ma-
drid. L’èxit i l’estrena del
film han propiciat que Sta-
ge allargui fins a un màxim
d’una segona temporada
l’estada del musical al
BTM. El musical amb can-
çons d’Abba es representa
en castellà perquè, segons
s’argumenta, persegueix, a
més del públic català i es-
tatal, l’estranger amb
acords amb les agències de
viatges. Tot i que inicial-
ment els comercials de les
agències eren escèptics,

els números han donat la
raó a l’aposta de Stage. La
multinacional del musical
no descarta portar un altre

espectacle, pels volts de
Nadal, en algun dels tea-
tres de gran format. La no-
va entrada implicaria que

algun dels títols fracassés,
un fet que no sembla que
s’hagi de produir, vist el
ritme de venda d’entrades.

Fama va ser el primer
musical de la darrera for-
nada que perseguia un pú-
blic ampli, sense abando-

nar el català: representava
el muntatge al Tívoli el
2004. Havia d’estar-hi uns
mesos i va allargar tota la
temporada, agost i tot. Un
any i mig després, van fer
l’estada a Madrid i una gira
de 18 mesos, en versió cas-
tellana. Aquesta producció
(en la qual es va aprofitar
bona part de la producció
del Tívoli) va costar 1,8
milions d’euros; a Barce-
lona renovaran el vestuari.
Les reposicions són més
econòmiques que les estre-
nes. Jordi Basomba, gerent
de Fama des de l’explota-
ció a Madrid, afirma que
els musicals «són un nego-
ci de risc en què es pot gua-
nyar i perdre-hi molt».

I en català?
Què és l’únic musical que
està dirigit a un públic emi-
nentment juvenil i català.
El seu pressupost inicial
supera els 500.000 euros.
És la producció privada
més modesta, tot i que su-
pera l’Aloma que copro-
duiran el TNC i Dagoll Da-
gom: hi ha pressupostats
477.500 euros, dels quals
225.000 els aporta el teatre
públic. La companyia no té
previst fer temporada al
Victòria com va fer en
l’anterior coproducció
amb el TNC (la reposició
de Mar i cel). Ben al con-
trari, l’equip, format per
deu actors i set músics,
planteja una llarga gira per
Catalunya, semblant a la
que el TNC va realitzar
amb La plaça del Dia-
mant. Dagoll Dagom ga-
ranteix l’explotació del
seu musical, més enllà de
Barcelona, un capítol que
no va poder aprofitar la
temporada passada amb
Boscos endins. El musical
de gran format en català
haurà de fer una altra tra-
vessia del desert. Aquesta
temporada queda demos-
trat que el camí de supervi-
vència són les produccions
contemporànies o bé adap-
tacions de textos clàssics
que tinguin un suport insti-
tucional. Sí que tenen llar-
ga vida els productes de
format petit, que disposa-
ran de més circuit on ac-
tuar, tot i que hauran de re-
nunciar als focs d’artifici.

La temporada teatral engega amb música
La inversió dels sis musicals supera els 13 milions, gairebé el cost total de la programació del Teatre Nacional de Catalunya

● Ricard Reguant deia en l’estrena
de Grease, fa un parell d’anys, que
li havien donat un milió d’euros i
que no sabia com gastar-se’ls. Ara,
el productor de Mortadelo & File-
món n’ha invertit més de quatre:
«S’ha produït un cas paradoxal: el
productor m’insistia que havia de
ser més espectacular, i jo deia que
no calia.» El resultat? Que els ac-

● Les productores catalanes llancen la
casa per la finestra. Si l’any passat Stage
Entertainment va escandalitzar tothom
anunciant que invertiria 4 milions d’euros

Una imatge promocional de Mortadelo & Filemón. Els actors han après a volar, assegura el director Reguant. / JAVIER NADAL
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tors han après a volar en classes de
dues hores diàries durant un mes.
Reguant diu, explícit: «No surt un
avió a l’escenari però ells sí que
volen bastant.»

Reguant va imaginar el còmic de
la infància en musical. La música?
La va trobar, a vegades, en les ma-
teixes vinyetes d’Ibáñez, que apro-
fitava cançons de la dècada dels 60

per fer Mamma mia! i reformar el Barce-
lona Teatre Musical (BTM), ara és la nova
producció de Mortadelo & Filemón, la
que avança que se’n gastarà més de quatre
per portar els personatges de còmic a l’es-

cenari. Spamalot, al Victòria, amb la di-
recció de Tricicle, és l’altra gran aposta.
Completen l’oferta el musical juvenil
Què, la reposició de Fama de comiat i
l’adaptació de Dagoll Dagom de la no-

i 70 per a les seves trames d’agents
de pa sucat amb oli. Per ara, l’ex-
pectació que ha generat és gran,
«per omplir tres temporades», diu
Reguant eufòric, però argumenta
que la situació de crisi econòmica
podria refredar un pèl la taquilla.
L’estrena del musical al Teatre Tí-
voli de Barcelona s’endarrereix
fins al 19 de setembre.

vel·la Aloma, de Mercè Rodoreda. En un
moment en què es parla de crisi, les inver-
sions d’aquests musicals superen els tret-
ze milions. Una quantitat rècord: el pres-
supost del TNC del 2008 és de 15 milions.

Només hi falta un avió, a «Mortadelo & Filemón»


