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Faig l’agost

Manu Guix
Grease, el musical de tu vida 
Cúpula de Les Arenes  
A partir del 15 de novembre 

Té trenta anys i no para quiet. S’ha 
encarregat de la direcció musical 
d’una desena d’espectacles, té un 
programa diari a COM Ràdio i 
encara li queda temps per gravar els 
seus discos (aviat presentarà el 
quart) i produir-ne d’altres.  Ara, 
però, toca brillantina i rock&roll: 
Grease torna a Barcelona. 
 
Què és el que fa que Grease 
continuï tenint èxit?
Té una màgia molt especial que el fa 
funcionar, ja sigui a la televisió, al 
teatre, o quan la música sona en una 
discoteca. Diria que aquesta màgia 
és conseqüència de les cançons, que 
connecten amb un públic molt variat. 
Després de dirigir-ne uns quants 
(Geronimo Stilton, Què, La bella 
durmiente...), digues: existeix la 
fórmula del bon musical?
L’ideal és la combinació d’una bona 
partitura, una bona història, uns 
bons intèrprets i, sobretot, música en 
directe. La història de Grease no és 
gran cosa: un amor d’estiu que se 
separa i es retroba a l’institut, on 
finalment acaben junts. És un 
divertiment, això sí, molt ben fet. El 
que té de potent Grease és una 
música excepcional, i les 

coreografies són d’una qualitat 
extrema. 
L’aventura de Grease, el musical 
de tu vida va començar fa cinc 
anys al Teatre Victòria. Després 
el vau portar a Madrid i ara 
torneu a Barcelona, amb una 
nova posada en escena. Quines 
són les novetats respecte a 
l’anterior muntatge?
Li hem fet una rentada de cara 
important, però encara estarem 
definint com serà artísticament 
aquest Grease fins que comencem 
els assajos, el proper 2 de setembre. 
Treballem amb una nova 
companyia, que presentarem l’1 de 
setembre. Artísticament, jo tornaré 
a arranjar les cançons, i gravarem 
un nou disc, amb el repertori 

musical de l’espectacle. Roger Peña i 
Roser Batalla, dos clàssics traduint i 
adaptant lletres de musicals a 
Catalunya, estan fent una versió del 
text completament nova. I pel que fa 
a la selecció musical, treballo molt de 
la mà de la Coco Comín, directora 
artística i coreogràfica de 
l’espectacle. Junts mirem quins són 

els temes més importants, pel 
que fa a la coreografia. 
Estreneu també espai: la 
cúpula de Les Arenes. 
I és espectacular! Una 
circumferència perfecta i 
gegant, sota una volta de 
fusta, on es construirà una 
graderia per a 1.500 

espectadors. Les 
característiques de l’espai 
faran que sigui tot un 
repte, no tenim prou alçària 

per fer pujar i baixar 
l’escenografia, i això ens 
obligarà a fer que tot surti 
dels laterals. Serà una posada 

en escena molt moderna.
L’espectacle es diu Grease, el 

musical de tu vida. Quin és el 
musical de la teva vida?

Diria que també Grease! I 
Jesucristo Superstar. Aquests 
són els que, des de la infància, 
més m’han marcat.

 –Maria Junyent  

‘Grease, el musical’, es 
va estrenar a Broadway 

l’any 1971. 

“Portar ‘Grease’ a 
la cúpula de Les 
Arenes és tot un 
repte”

A punt d’estrena

Operetta

Mejorcita de lo mío

Teatre Poliorama 
De l’1 al 18 de setembre

L’òpera no té per què ser elitista, i si 
no preguntin-ho als qui ja han tingut 
l’oportunitat de gaudir de 
l’espectacle Operetta, dirigit per 
Jordi Purtí i interpretat per la 
companyia Cor de 
Teatre, que es va 
estrenar a Girona i 
va fer parada a 
la Sala Gran 
del TNC la 
temporada 
passada. 
L’objectiu 
d’Operetta és, 
precisament, 
arribar a tots 
els públics i, 
per fer-ho, fan 
passar una 
selecció de quinze  
clàssics de la lírica –des 
de Nabucco i Aïda  de Verdi fins a 
Tanhäuser de Wagner i la Carmen 
de Bizet– pel sedàs de la 
quotidianitat. Operetta és òpera 
vista amb ulleres de surrealisme, 
amb una quantitat d’imaginació tal 
que en sobraria per fer-ne un món i 

anar-hi a viure. És la  música a 
capella de vint-i-sis cantants/actors/
còmics que també fan d’instrument 
amb el propi cos. És el resultat de 
sumar el ritme i l’expressivitat del 
teatre còmic amb la bellesa i la 
delicadesa de l’òpera. 

Tot comença en el silenci. Un 
escenari desolat, 

presidit únicament 
per un piano que 

amaga un 
secret: de 

l’instrument 
comencen a 
sortir 
personatges 
vinculats al 
món del   

teatre, 
directors, 

il·luminadors, 
actrius, actors, i 

amb ells, 75 minuts 
de màgia en què cada 

escena és un moment 
inoblidable  de la història de la 
música. No és només teatre, i tampoc 
no és òpera.  És allò mai vist. –M.J.

Teatre Tantarantana 
De l’1 al 4 de setembre

Pilar Gómez i Fernando Soto, o el 
que és el mateix, la companyia 
andalusa La Escapista Teatro, han 
girat per l’Estat amb el monòleg 
Mejorcita de lo mío, del qual són 
també autors, protagonista ella, i 
director ell. La trobada entre aquests 
dos creadors neix, tal com ells 
mateixos expliquen, de la necessitat 
d’expressar alguna cosa que ningú 
no pot escriure per tu. El seu treball 
se centra en la recerca d’un 
llenguatge personal que abordi allò 
universal des del més particular: 
poesia quotidiana. I com a vehicle, 
no només útil sinó imprescindible, el 
sentit de l’humor. Mejorcita de lo 
mío, que s’estrena al II Cicle de 
Complicitats del Teatre 
Tantarantana, aborda l’eterna 
pregunta “qui sóc jo?” amb la 
mateixa filosofia que presenta la 
companyia en la seva declaració 
d’intencions: ho fan des del jo més 
sincer i concret, i amb una comicitat 
que es podria qualificar 
d’existencial. 

La seva arma més poderosa és la 

senzillesa, una actriu enèrgica i un 
text que combina ritme frenètic i 
pauses que donen lloc a la reflexió 
poètica. La sensació que se’n 
desprèn deu ser similar a tocar el 
piano mentre el vaixell s’enfonsa. I el 
gust, agredolç. –M. J.

‘Mejorcita de lo mío’ és un 
recorregut  personal per la vida.

‘Operetta’: Música ‘a capella’, teatre 
i grans dosis d’humor.
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