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El teatre ha demostrat que
capeja la crisi com cap al-
tra art escènica. En una
mar remoguda per les re-
tallades als teatres pú-

blics, la disminució de les gires tea-
trals per la crisi dels ajuntaments i
les reposicions d’obres d’èxit com a
signe de prudència empresarial, els
productors sembla que aquesta tem-
porada confien que les veles s’infla-
ran i els vents els portaran com un
cavall desbocat per les ones. Els mu-
sicals tornen a col·lapsar l’inici de
temporada teatral, amb fins a vuit
estrenes d’espectacles de formats i
estils radicalment diferents.

Aquest fenomen, la coincidència
d’un grapat de musicals en una car-
tellera que és incomparablement
més petita que la de Londres, Nova
York o fins i tot Madrid, ja va passar
la temporada 2007-2008. Era l’any
en què les produccions de Stage
Mamma mia! i Cabaret, Cómeme el
coco, negro de la Cubana, Grease i la
sorprenent Ruddigore o la nissaga
maleïda van fer créixer el nombre
d’espectadors de teatre gairebé un
20% i van acostar la xifra de públic
a prop dels 3 milions. La temporada
següent, 2008-2009, es va seguir es-
tirant el filó, amb més Mamma mia!,

Reportatge
Spamalot, La bella y la bestia, Fama
i Què, el musical en cartell. Els resul-
tats van ser encara un pèl millors.

Ara, però, feia dues temporades
que Barcelona havia apagat els
llums de neó. Aquesta tardor torna-
ran a fer pampallugues.

Grans franquícies
‘Els miserables’, ‘Chicago’
i ‘Grease’
Basada en la novel·la de Víctor Hu-
go, Els miserables és el musical amb
més temps en cartell
de la història. Ha
assolit la xifra de
25 anys al West
End i s’ha guanyat
un rentat de cara
per afrontar el se-
gle XXI (nous ar-
ranjaments, es-
cenografia i
efectes audiovi-
suals) fet pel ma-
teix productor de
la primera versió,
C a m e r o n
M a c k i n t o s h .
Aquesta és la bri-
llant i multitudi-
nària versió que
arribarà al BTM a
final de mes, des-
prés d’haver as-
solit a Madrid
una ocupa-
ció mitjana
del 90% al

llarg de la temporada. Una història
de redempció, culpa i perdó prota-
gonitzada per un fugitiu a la Fran-
ça de tombant de segle XVIII. Una
trentena d’actors dalt l’escenari i
una orquestra sencera al fossat ar-
rodoneixen la frase promocional de
“més que un musical, una llegenda”.
És, sens dubte, un dels imperdibles
de l’any. I el més gran.

Seguint la línia d’adaptar per a
Madrid i Barcelona els grans títols
del gènere, Stage va apostar la tem-
porada passada per Chicago. És un
espectacle amb banda sonora de
música jazz que explica la història
de dues cantants presidiàries, Vel-
ma Kelly i Roxie Hart, que són capa-
ces de matar per amor i per aconse-
guir l’èxit. L’obra es va estrenar el
1975 i s’ha mantingut en cartell en
diferents èpoques a les meques de
Londres i Nova York. Les catalanes
Marta Ribera i Maria Blanco encap-

çalen un nou repartiment que fa-
rà estada set setmanes al Teatre

Tívoli, abans de tornar a Ma-
drid.

L’obra que arribarà més
tard –s’estrenarà el 15 de
novembre i tot just s’ha
presentat el repartiment–
és la nova producció de
Grease. El musical va arra-
sar quan es va estrenar al

Teatre Victòria el 2006
sota la direcció de Ri-
card Reguant: la pro-
ducció va tancar el 2010

amb un total d’un milió d’especta-
dors. Manu Guix i Coco Comín han
tornat a posar-se darrere de la pro-
ducció per refer el muntatge amb
noves traduccions, arranjaments i
coreografies. Edurne i Jordi Coll
(que seran Sandy i Danny Zuko,
excepte quan l’obra es faci en ca-
talà per a escolars, que Diana Roig
farà de cover de l’actriu) i una tren-
tena d’actors més estan assajant ja
a la cúpula de les Arenes, un espai
de 1.800 localitats que s’estrenarà
amb aquesta producció.

Obres de creació
‘Cop de rock’,‘ Pegados’ i ‘El crim
de Lord Arthur Savile’
Dagoll Dagom, la companyia dega-
na del teatre musical català, també
beu d’aquesta ventada de bonança.
Els productors musicals Xasqui i
Toni Ten van ser els que van fer
còmplice Joan Lluís Bozzo i la seva
companyia d’una idea que, per òb-
via, era estrany que encara no s’ha-
gués explotat: un musical sobre el
rock català. Cop de rock, que s’estre-
na l’11 de setembre al Poliorama, és
el títol d’aquest jukebox musical,
una compilació dels 56 grans him-
nes del rock català (Més que la meva
sang de Lax’n’Busto, Bon dia d’Els
Pets, Boig per tu de Sau, L’Empordà
de Sopa de Cabra i Corren de Gos-
sos) relligats amb un argument més
o menys creïble –per això Bozzo ho
considera un musical de creació
pròpia–, a l’estil dels que s’han fet de
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No hi ha crisi per als musicals
Vuit espectacles de petit i gran format coincidiran a la programació de Barcelona aquesta tardor
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Precedent
La temporada
2007-08 els
musicals van
fer créixer el
públic teatral
un 20%
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“Les produccions són
cada vegada més grans”

Qualitat “Els espectacles que no tenen un boca-ore-
lla excel·lent, no funcionen” Seny “Triem títols bons,
però també raonables” Macroespectacles “Ens pre-
ocupa no disposar de grans espais escènics”

L.S.

Mentre Julia López Cora prepara la
producció més cara de la història del
teatre espanyol, el musical El Rey
León que s’estrenarà al Lope de Ve-
ga de Madrid a l’octubre i costarà 8
milions d’euros, Stage aterra a Bar-
celona amb dues produccions: Chi-
cago i l’excepcional Los miserables.

A què atribueix l’auge dels musi-
cals aquesta temporada?
És coincidència. Entre els produc-
tors no ens expliquem què farem. Fa
uns anys ja va passar el mateix i jo
crec que molts es van endur garro-
tades, es van espantar, van abando-
nar Barcelona i ara es tornen a ani-
mar. Però també et dic una cosa:
l’èxit dels musicals ha fet que a qual-
sevol cosa se li digui musical.

Com li va a Stage en plena crisi?
Més bé que mai. És una prova que la
gent respon quan hi ha espectacles
de qualitat. Qui abans sortia 5 cops,
ara ho fa 2 o 3, i per tant els especta-
cles que no tenen una qualitat ex-
cepcional i un boca-orella excel·lent
no funcionen. Si als productors no
els ha anat bé a Barcelona no és cul-
pa de la demanda, sinó de l’oferta.

La clau és escollir bé els títols?
Definitivament sí, però també pro-
duir-los bé. Spider-man a Broadway
està omplint, però no guanyen di-

L’argentina Julia López Cora, directora general de Stage a Espanya, és
la productora musical amb més poder a les seves mans. STAGE

ners perquè s’han gastat 8 milions
de dòlars en la producció. Hi ha tí-
tols bons que no són rendibles. Nos-
altres aprofitem l’existència d’altres
produccions dins del grup i escollim
títols bons però també raonables,
perquè no tenim els preus de les en-
trades de Nova York i, en canvi, el
pressupost és semblant.

Quan és rendible un musical?
Depèn de l’ocupació. Los miserables
ens hauria costat 5 milions d’euros
si l’haguéssim fet de nou. Com que
aprofitem la producció que ve de
Londres, l’hem col·locat a Madrid
per 2 milions d’euros; aquesta dife-
rència permet programar-lo. Tot i
així, havíem de tenir 200.000 es-
pectadors per recuperar la inversió.
N’hem tingut 350.000.

Per què les produccions són cada
vegada més impressionants...
És una tendència del mercat, són
cada vegada més grans. Per això es-
tem preocupats pels grans espais
escènics que no tenim a Espanya.
Spider-man, Mary Poppins i El Rey
León tenen una posada en escena
molt bèstia, tot i que conviuen amb
espectacles de petit i mitjà format,
com Chicago, que no passa per l’es-
pectacularitat i no per això ofereix
menys. A Barcelona només podem
anar al BTM, tot i que voldríem un
teatre com déu mana. Hi estem
treballant.e

Julia Gómez Cora
DIRECTORA DE STAGE ENTERTAINMENT

grans grups i cantants, com Micha-
el Jackson, Mecano o Queen.

Pegados, amb el seu argument
surrealista –dos joves es queden en-
ganxats mentre fan l’amor als laba-
vos d’una discoteca–, torna demà a
Barcelona, al Club Capitol. El musi-
cal, de nova creació de cap a peus,
té una història èpica al darrere: va
estar al calaix durant quatre anys, fi-
nalment es va estrenar el febrer del
2010 al petit Teatre Almeria i, per
mèrits propis i pel boca-orella, va
guanyar tres premis Butaca. Des-
prés van aconseguir fer temporada
a Madrid, on van endur-se dos pre-
mis Max. Ara torna a casa per la por-
ta... mitjana.

Egos Teatre ja és, a hores d’ara, la
companyia més prometedora del
teatre musical. El Nacional els ha
encarregat, per estrenar al novem-
bre, una nova producció i han esco-
llit adaptar El crim de Lord Arthur
Savile, de tot un Oscar Wilde. Diver-
sió i misteri a cop de ganivet.

Quasi musicals
‘Forever young’ i ‘Concha’
No es pot afirmar que Forever young
sigui un musical, sinó més aviat co-
mèdia amb cançons, però El Trici-
cle (directors, productors i adapta-
dors de l’obra) asseguren que l’eufò-
ria que generen sis vellets de gerià-
tric amb esperit roquer pot ser tan
gran com una superproducció de
Broadway. Els temes que se’ls esca-
pen, al Poliorama, quan la inferme-
ra no vigila són grans temes de rock
que tothom pot taral·lejar: des de
California dreams a Barbie girl, I’ll
survive o I love rock’n’roll.

I un altre pseudomusical és el one
woman show que protagonitzarà
Concha Velasco al Goya. L’actriu
desgrana 50 anys de professió i vida,
amb èxits i fracassos, dirigida per
Josep M. Pou i amb quatre músics
a l’escenari. Tot perquè Velasco te-
nia una fixació, quan va començar:
Yo lo que quiero es bailar. La tempo-
rada es presenta moguda.e

LA BANDA
SONORA

DELS
TEATRES

01. Chicago.
02. Los

miserables.
STAGE

03. Forever
Young.

TRICICLE

04. EGOS
Teatre. DAVID

RUANO

05. Pegados.
DAVID RUANO

Ideologia musical

És el musical un gènere políticament de
dretes? Aquesta tesi es pot deduir dels
assaigs del dramaturg Howard Barker,

autor de la fabulosa Escenes d’una execució,
que Ramon Simó va dirigir fa uns anys amb
Anna Lizaran de protagonista. Essencial-
ment Barker ha recollit articles i pensa-
ments als imprescindibles Arguments for a
theatre i Death, the one and the art of theatre,
dos volums en què ha sumat la filosofia escè-
nica que l’oposa diametralment a la idea
d’entreteniment. Mentre la tragèdia busca
rodejar-se de ciutadans amb afany de pensar

al teatre i el teatre, el musical-estereotip (res
a veure amb Sondheim o Fosse) pretén en-
voltar-se de consumidors que busquen obli-
dar-se de tot. Els grans musicals franquici-
ats, que només poden existir gràcies a sumes
de diners astronòmiques, serien per tant
l’equivalent a Margaret Thatcher, Ronald
Reagan o José María Aznar. De tot plegat, se
sobreentén que qualsevol teatre té una di-
mensió política i que no cal
ser Harold Pinter o Dario Fo
per transmetre una ideolo-
gia a l’espectador.

ESTEVE SOLER
DRAMATURG

EL BITLLET


