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Gent LA FRASE

Kate Moss

Declaracions de la
supermodel recolli-
des per la revista
Marie Claire

“No m’han regalat res. Quan podria
haver estat amb les meves amigues fent
campana, em passava el dia
al metro, recorrent Londres,
fent vuit càstings al dia”.

lavanguardia.com/los-miserables

CONSULTEU TOTA LA INFORMACIÓ
SOBRE AQUEST MUSICAL A
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E
l llibret del musical
Los miserables obli-
ga molts dels perso-
natges a envellir
tants anys en tan

pocs segons que els actors no te-
nen temps ni d’apropar-se als ca-
merinos. La transformació es du
a terme ràpidament darrere l’es-
cenari del BarcelonaTeatreMu-
sical, a Montjuïc. Allà una asse-
cadora de la mida d’un armari
d’una porta garanteix que tot el
vestuari surti a escena planxat
d’una manera impol·luta. Les
perruques estan confeccionades
amb cabell natural, i es netegen
i es pentinen com qualsevol cap.
Són alguns dels secrets que

dotzenes de subscriptors de La
Vanguardia van tenir ahir l’opor-

tunitat de descobrir durant una
visita exclusiva a les bambolines
d’una de les representacions tea-
trals més vistes de la història.
Los miserables ja suma més de
55 milions d’espectadors que
han assistit durant l’últim quart
de segle a més de 43.000 funci-
ons celebrades a prop de tres-
centes ciutats repartides pels
quatre cantons d’aquest planeta.
“No, ara la figura de l’apuntador
ja no existeix... –va explicar la
guia de la visita– Si un actor
s’oblida del guió, ha d’improvi-
sar”.
En canvi, tres regidors s’encar-

reguen de coordinar a cada fun-
ció més d’un centenar d’artistes
i tècnics. Els músics són en una
fossa, i els actors poden seguir
els moviments del director de
l’orquestra a través de monitors
col·locats per tot arreu. És l’úni-
camanera que tenen entre basti-
dors d’estar al corrent de tot el

que passa a les entranyes
d’aquesta superproducció. Fins
i tot els percussionistes, a la se-
va sala insonoritzada, tenen un
monitor per estar al corrent de
les ordres del director. “Si com-
partissin la fossa, es menjarien
tot el so”, va agregar la guia als
subscriptors.
Víctor Hugo va trigar aproxi-

madament setze anys a conclou-
re l’escriptura d’una de les no-
vel·lesmés importants de la lite-
ratura universal. L’escriptor

francès va posar
un punt i a part a
tota la reflexió
que s’havia fet so-
bre l’home, sobre
la revenja, l’amor,
la injustícia… I si
ara aixequés el
cap, quedaria bo-
cabadat davant la
logística desplega-
da per traduir les
paraules negre so-
bre blanc aun llen-
guatge musical
que enlluerna el
públic des de fa
més de vint-i-cinc
anys. Els subscrip-
tors de La Van-
guardia van com-
provar com les
taules de l’escena-

ri estan plenes de rails dissimu-
lats que permeten que el deco-
rat flueixi i es transformi contí-
nuament.
“Les representacions continu-

aran duent-se a terme fins al 18
de març que ve, quan baixarà el
teló definitivament a Barcelona
–va prosseguir la guia–, i una de

les novetats del vint-i-cinquè
aniversari d’aquesta gran pro-
ducció és la projecció sobre l’es-
cenari d’algunes de les pintures
de Víctor Hugo”. Perquè l’es-
criptor també va ser pintor, i
aquest musical és una oportuni-
tat per descobrir una de les face-
tes més desconegudes i al ma-
teix temps més avantguardista
d’aquest artista. El francès va
mantenir les pintures i dibuixos
lluny de l’exhibició pública per
por que li restessin lectors.
El prestigiós Delacroix opina-

va que si VíctorHugohagués de-
cidit convertir-se en pintor en
lloc d’escriptor, hauria eclipsat
tots els artistes del seu temps.
“Certament –va escriure Matt
Kinley, el dissenyador de l’últi-
ma escenografia de l’obra–, mol-
tes d’aquestes pintures no estari-
en fora de lloc entre els millors
treballs dels expressionistes abs-
tractes i els surrealistes del se-
gle següent. Espero que aquesta
producció reconciliï aquests dos
aspectes de l’artista, que, permi,
tenen una perfecta simetria”. I
és que aquest musical evolucio-
na, està viu, més que mai.c

El muntatge inspirat
en la novel·la escrita
per Víctor Hugo
serà a Barcelona
fins al 18 de març

Barcelona

Les entranyes, al descobert. La guia va
mostrar ahir als visitants els rails dissimulats
que hi ha a l’escenari per poder canviar de
decorat ràpidament. També els monitors

instal·lats entre bastidors perquè els actors
que treballen en aquesta superproducció
puguin seguir l’obra i les indicacions del
director d’orquestra

LUIS BENVENUTY

Lesbambolinesde
LOSMISERABLES
Els subscriptors de ‘LaVanguardia’ descobreixen
els secrets delmusical delmoment


