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‘La música segona’
CÍRCOl MAlDÀ (20.30)

Àurea Màrquez (foto) i Xavier 
Ripoll protagonitzen l’obra  
de Marguerite Duras sota  
la direcció de Lurdes Barba.

Nacho Cano renova el seu musical 
‘A’ per a BCN i hi actuarà cada dia

El muntatge arriba avui al teatre Apolo després 
d’haver estat més d’un any a la cartellera madrilenya

L’artista, que a Madrid pujava a escena de forma 
esporàdica, hi incorpora un bis basat en Mecano

JOSÉ CARlOS SORRIBES
BARCELONA

D
esprés de més d’un any 
a la cartellera madrile-
nya, on ha convocat més 
de 200.000 espectadors, 

desembarca avui al teatre Apolo A, 
el nou musical de Nacho Cano, que 
coincidirà a Barcelona amb la seva 
primera obra del gènere, Hoy no me  
puedo levantar, que programa el Tí-
voli. Això de desembarcament no és 
cap capritx en el cas de A. Es tracta 
d’un contundent muntatge molt vi-
sual de 3,5 milions d’euros. El seu 
productor, José Manuel Lorenzo, va 
anunciar ahir la intenció d’estar-se 
uns quatre mesos al teatre del Paral-
lel amb un espectacle que ha escollit 
Barcelona com a plataforma per a la 
seva projecció internacional.
 Lorenzo va explicar  que a 
Barcelona esperen la visita de di-
ferents empresaris europeus, sud-
americans i nord-americans. Ja tre-
ballen fins i tot en una versió en an-
glès amb la idea d’arribar fins i tot 
a Broadway. A més a més, el mateix 
Nacho Cano serà part molt activa 
d’un muntatge que ha canviat la se-
va escenografia respecte al que es va 
estrenar a Madrid. El músic partici-
parà en totes les funcions, quan a la 
capital només ho feia de forma es-
poràdica. «El públic podrà assistir a 
un gran musical i a més amb un con-
cert de Nacho», va corroborar Loren-
zo. El xou s’acaba amb un generós 
bis de cançons de Mecano, i ningú 
més apropiat que el responsable de 
la majoria.

EMOCIÓ I REFlEXIÓ / L’escenografia 
no és l’únic canvi d’un muntatge 
que evoluciona constantment, se-
gons afirma el seu creador. El re-
partiment, d’uns 40 artistes amb 
8 músics, ha inclòs dos joves cata-
lans, Gerard Martí i Anna Castillo, 
en un musical que vol emocionar i 
fer reflexionar. Cano i Lorenzo ex-
pliquen la A del títol perquè apel·la 
a valors humans que comencen per 
aquesta lletra, com l’amor, l’amis-
tat i l’alegria. A la vegada, la història 
és un avís de denúncia del desequi-
libri que ha creat al planeta l’acció 
humana, com va passar amb l’últi-
ma glaciació.
 El musical no serà l’única actu-
ació de Cano a Barcelona. L’artista 
dissenyarà amb Hansel Cereza –co-
reògraf aeri de A i fundador de La Fu-
ra dels Baus– la inauguració de l’Eu-
ropeu d’atletisme que se celebrarà a 
Montjuïc aquest estiu. H

LA NOVA OBRA DEL CREADOR D’‘HOY NO ME PUEDO LEVANTAR’

–¿Què tenen en comú Hoy no me 
puedo levantar i A?
–Hi ha alguns punts. A Hoy no me 
puedo levantar hi havia un per-
sonatge que moria i ressuscita-
va; aquí també passa. Hi ha coin-
cidències pel que fa a la vida, la 
mort i la vida després de la mort. 
Però Hoy era la banda sonora de 
Mecano de fa 25 anys. Aquí la mu-
sica és original i el tema, molt 
més universal.

–Aborda el desequilibri amb la na-
turalesa per l’acció humana. ¿És 
un musical de denúncia?

A Nacho Cano no l’espanta 
res. Només ell podia 
dissenyar un musical que 
anuncia missatge, emoció 
i diversió.

–El nostre missatge no és de denún-
cia, sinó d’energia. Volem reequili-
brar i recuperar valors femenins es-
sencials, com la intel·ligència, la be-
llesa, la dolçor, la sensibilitat... La 
història, amb el fil conductor d’un 
nen, parteix d’una cosa que va pas-
sar fa 10.000 anys, com va ser una 
glaciació. No va arribar per un desa-
just de la naturalesa, sinó per la cob-
dícia humana. Sembla que ara passa 
una cosa semblant.

–¿Com va ser el procés de creació? 
¿Va començar per la música?
—En una crisi de salut i d’insomni 
que vaig tenir a Mèxic, fa gairebé 
quatre anys per una operació mal fe-
ta, em vaig posar a compondre al pi-
ano. Una vegada vaig començar, el 
procés va ser fluid, amb la música i el 
llibret al mateix temps. És com una 
cançó però molt més llarga.

–Un altre examen en la seva carrera. 
¿El preocupava no ser comprès?

da en escena, amb coreografies aèri-
es i aigua, per exemple. No s’ha fet 
mai res així en aquest país.

–¿Quina és la seva escola per tirar 
endavant en un gènere tan exigent?
–He viscut dos anys a Nova York 
i nou a Londres. Vaig presenciar 
molts musicals d’alt nivell i vaig 
conviure amb el món del cine. Vo-
lia fer un musical que no estigués 
per sota dels americans. Vaig veure 
a més 600 funcions seguides d’Hoy 
no me puedo levantar, cosa que va su-
posar un aprenentatge enorme pel 
que fa al teatre i a l’espectador. Tinc 
bona sintonia amb el públic, sé com 
fer-lo anar en unes corbes d’emoció. 
Si les domines, pots tenir algú asse-
gut en una butaca quatre hores en-
cantat de la vida.

–No deu ser una tasca senzilla.
–El repte és aconseguir l’emoció sen-
se tenir el que en dic la prepromoció. 
Si a una cançó de Mecano, que has 
sentit un milió de vegades, li poses 
una llagrimeta t’emociones. Quan 
tot és nou, captar l’emoció és molt 
més difícil.

–¿Té material nou a punt com a com-
positor fora del musical?
–Ja disposo de cançons noves per fer 
un disc instrumental, un de pop, i 
un altre musical. H

J. C. S.
BARCELONA

Nacho Cano Músic R PRESENTA ‘A’ A BARCELONA

«No s’ha fet mai res  
així en aquest país»

GUILLERMO MOLINER

«Tinc bona sintonia 
amb el públic, sé 
com fer-lo anar 
en unes corbes 
d’emoció»

–Segueixo sent Nacho Cano. M’he 
generat una credibilitat amb una sè-
rie de coses que he fet al llarg de la 
meva vida. Cada repte és diferent. 
No em tenen conceptuat com algú 
que sempre dóna la mateixa pastilla. 
El meu caràcter m’ho impedeix i la 
meva vitamina no està en els diners. 

–Però no negarà que hi havia un risc 
en un espectacle com A.
–És una història amb molt de risc, a 
nivell d’argument, a nivell de posa-


