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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-
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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
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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.
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