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Julia Gómez Cora no ama-
ga la satisfacció ara que és
a punt d’acabar la seva pri-
mera temporada a Barce-
lona. La directora de Stage
calcula que es tancarà amb
més de 250.000 especta-
dors Mamma mia! «que
són un rècord per a Barce-
lona: és una bona notícia
perquè demostra que hi ha
públic si s’apropen els tí-
tols i les produccions ade-
quades». Tampoc són me-
nyspreables els 170.000
espectadors que sumarà
Cabaret en els set mesos
d’explotació a l’Apolo del
Paral·lel.

Stage Entertainment
s’ha compromès a conti-
nuar al BTM, l’antic pave-
lló d’esports de Barcelona,
fins que s’acabi el contrac-
te amb Barcelona Serveis
Municipals (BSM), que
durarà encara tres anys
més. La directora no des-
carta ampliar-lo però ja es-
tudia «una alternativa».
En aquesta primera tem-
porada ja s’ha pogut veure
que la muntanya de Mont-
juïc no disposa de sufi-
cients atractius d’oci. Per
això, Gómez Cora planteja

que cal trobar un equipa-
ment més cèntric. Des de
sempre Stage va entrar al
BTM conscient que, a mig
termini, procuraria fer-se
un teatre més cèntric. Des-
cartades les possibilitats
del Novedades (tancat ja
fa uns anys i on es projecta
fer un centre comercial) i
el Coliseum (perquè cal-
dria la voluntat del Grup
Balañà per fer una inversió
important), Stage ha pro-
posat a l’Ajuntament de
Barcelona construir un
teatre de nova planta com a
referent d’un altre centre
d’oci, amb restaurants per
anar a sopar i bar de copes
per després de les fun-
cions.

L’Icub ha confirmat
aquesta petició que, enca-
ra sembla molt vaga, sense
plantejar cap espai en con-
cret i, per això, es proposa
que es busqui el terreny
dins de l’àrea metropolita-
na. L’única condició al
projecte que dóna Gómez
Cora és «que no estigui
aïllat», com ara passa amb
el BTM. Per instal·lar el
nou teatre musical, Stage
creu que podria valdre un

espai en desús que esti-
gués disponible o poder
comprar un teatre a un
preu raonable: «La nostra
fórmula és parlar amb la
ciutat perquè entenem que
hi generem un valor.»

Stage preveu vendre
una part notable de la pla-
tea a agents turístics que
tinguin clients a les Ba-

lears, València i Aragó.
Tot i que els promotors
han estat inicialment es-
cèptics, Gómez argumenta
amb proves que «si es fa
bé, funciona». A hores
d’ara el 15% d’ocupació
és de forans, una xifra
«que encara és baixa» i
que pretenen augmentar.
De fet, la majoria dels es-

pectadors de fora són ve-
ïns de Madrid que van
apropar-se a Barcelona per
recordar el Mamma mia!

vist a la Gran Via el curs
passat. Els grups de turis-
tes ajuden a completar les
platees dels caps de setma-
na i, entre setmana, s’ajus-
ta l’ocupació amb ofertes a
col·lectius.

La productora de «Cabaret» proposa crear
un centre d’oci amb el teatre com a ganxo

L’Ajuntament de Barcelona ofereix a Stage Entertainment buscar un emplaçament dins de l’àrea metropolitana

● La productora Stage Entertainment es-
tà eufòrica de la seva primera temporada a
Barcelona. Els bons resultats els han inci-
tat a una proposta ambiciosa: Julia Gómez

● Stage s’havia marcat la
fita dels 200.000 especta-
dors a Barcelona amb
Mamma mia! per recupe-
rar els tres milions d’euros
de la inversió. Després de
dos mesos de descans, el
musical ideat a partir de
les cançons d’Abba, amb
Nina i Mariona Castillo de
protagonistes, tornarà a
l’escenari del BTM. La di-
rectora de Stage a l’Estat,
Julia Gómez Cora, aprova
que els musicals de gran
envergadura com aquest
puguin estar una o dues
temporades a Barcelona.
Mamma mia! és un musi-
cal ideal perquè atrau pú-
blics de totes les edats. La
segona temporada a Bar-
celona aprofitarà la tirada
de l’estrena de la pel·lícula
amb Pierce Brosnan en el
repartiment. Els de Stage
estan convençuts que el
film farà de reclam per a la
cartellera. De moment, els
musicals que es vegin a
Barcelona s’estrenaran
abans a Madrid.
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Marta Ribera tanca avui la seva etapa de Sally Bowles a Cabaret. / EFE / ALBERTO ESTÉVEZ

Cora, directora a l’Estat de Stage, resol la
mancança d’un teatre idoni a la ciutat amb
la construcció d’un equipament nou de
gran aforament. Vista la soledat en què es
troba l’espectador quan surt del Barcelo-

na Teatre Musical (BTM), la proposta
preveu la construcció d’altres espais d’oci
que aprofitin el ganxo del teatre musical.
Des de l’Institut de Cultura de Barcelona
(Icub) reconeixen l’oferta a mig termini i

obren el ventall a l’àrea metropolitana.
Cabaret, que acaba avui, quasi ha doblat
les previsions. De Mamma mia! es calcu-
lava un màxim d’una temporada i ja
s’aventuren a programar-ne una segona.

«Mamma mia!»
repetirà al BTM


