
clar, de seguida van sonar bé en ca-
talà. Les versions que es poden sen-
tir a l’Almeria són pràcticament la
primera versió del que vaig fer.

Quins personatges ha creat?
L’obra està concebuda de ma-

nera que la frontera entre perso-
natges i intèrprets pràcticament
no existeix. Els intèrprets ens par-
len des de la seva experiència. Des
del primer dia he volgut que els in-
tèrprets es despullessin. Que par-
lessin des de la veritat. Això exigeix
un compromís per part d’ells i un
esforç per no mecanitzar la funció.
Estic molt orgullós d’ells i molt
content de la generositat que
m’han ofert. Les cançons són d’a-
llò més fotudes. Demanen ficar-se
en llocs compromesos. Demanen
implicar-se i mullar-se. I ho han fet
amb escreix. Ha estat un treball
molt bonic. Han fet un esforç molt
gran per treure’s de sobre artificis
i canten les cançons des d’un lloc
molt íntim i sincer.

D’on li ve l’admiració per Lar-
son? Ja havia tractat la seva obra
en algun altre projecte?

Doncs no havia treballat mai
amb aquest material. Havia vist el
Rent que es va fer a Barcelona i te-
nia el disc. La proposta de fer ser-
vir Jonathan Larson ve del Xavier
Torras, amb qui formo equip crea-
tiu des de fa anys. M’hi vaig llançar
de cap perquè d’una manera ins-
tintiva em va semblar que valia la
pena. De tant en tant, en aquesta
feina, les oportunitats d’experi-
mentar se’t presenten d’una ma-
nera inesperada. Sempre m’ha
agradat descobrir i conèixer obres
noves perquè et fan créixer i des-

cobrir coses de tu.
Canviant de títol però no del tot

de gènere, què li ha semblat l’a-
daptació cinematogràfica del po-
pular musical basat en Els mise-
rables de Victor Hugo, que dirigeix
Tom Hooper?

Em va agradar molt l’aposta del
director per fer que les cançons es
cantessin des de la veritat dels
personatges sense voler fer sonar
la partitura com quan vas al teatre.
El cinema permet fer coses que en
un teatre no tindrien força. El pri-
mer pla, el text xiuxiuejat. Em vaig
emocionar i vibrar. M’agrada molt
que la música estigui al servei de la
història que s’explica i no a l’inre-
vés i crec que a la pel·lícula passa
exactament això. A l’Almeria Tea-
tre tenim el públic molt a prop i
això ens permet jugar amb aques-
ta intimitat. M’encantaria que la
gent que ens vingués a veure se
sentís així de prop.
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«Des del primer dia vaig

voler que els actors parlessin

des de la veritat, fent un esforç

per no mecanitzar la funció»

«La seva música és molt

generacional, com ‘Hair’ i

‘Jesucrist Superstar’. Trencava

amb el so de Broadway»

«Larson admirava un

autor com Sondheim i va tenir

una gran preocupació per

renovar el teatre musical»

 NOVETATS TEATRALS

L’Almeria Teatre va reobrir les seves portes a finals del 2009 amb
l’espectacle 5 noies i un vestit i en plena crisi econòmica. L’equipa-

ment de Gràcia, un barri amb altres escenaris de característiques tan di-
verses com el Lliure, la Beckett i Porta 4, va veure la llum en un moment
que no semblava gens propici per arrencar un nou projecte cultural. Però
experiències com la del Teatre Gaudí, l’Akadèmia i l’Àtrium, totes aques-
tes nascudes els darrers cinc anys, han demostrat el vigor de l’escena in-
dependent de la capital catalana. El recinte on ara es presenta Over the
moon va ser la seu de la Casa de Almería durant els anys 60, i posterior-
ment va tenir una llarga trajectòria com a sala de bingo. Pel seu escenari
hi han passat èxits com el del musical de petit format Pegados.

4

Almeria Teatre, risc contra la crisi

a puja de l’IVA per a les
entrades als especta-
cles teatrals –entre al-
tres aspectes del con-

sum cultural– del 8 al 21 per cent
ha estat una estocada per al sector,
que ja parla de xifres de fins al 30
per cent en la caiguda de l’assis-
tència dels espectadors. El teatre
Kursaal de Manresa ha apostat
des del primer dia per una com-
binació de qualitat artística i efec-
tivitat comercial que ha donat un
bon rendiment amb unes vendes
d’abonaments que asseguren l’è-
xit de públic. Aquest semestre, la
gerència de l’equipament ha apos-
tat per retenir els preus, i les cinc
obres programades en el Toc de
Teatre es podran veure per 25 eu-
ros cadascuna, tret de si s’adquireix
el passi per a les cinc funcions que
es posa avui a la venda i que es pot
obtenir per 85 euros, un des-
compte notable.

El cas de Manresa, però, és ex-
cepcional des del primer dia. A
Barcelona, on tenen lloc la majo-
ria de les estrenes, la crisi està
fent estralls. No és en va que en
molts teatres s’emet per la mega-
fonia, abans de cada funció, un
missatge del gremi que reivindica
el valor social i formatiu de la cul-
tura i es demana la derogació de
l’augment de l’IVA. Que el Teatre
Lliure hagi de tancar portes de
juny a agost –descartant-se auto-
màticament del Grec– l’any des-
prés d’haver de suspendre dos es-

pectacles per falta de pressupost és
una clara mostra de les penalitats
per les quals travessa el sector.

En temps de crisi només hi ha
dues sortides: el risc sense xarxa o
l’aposta segura. En el primer cas hi
ha nombroses companyies que
preparen els seus projectes sense
cap garantia econòmica per in-
tentar-los vendre. En el segon, les
nombroses reposicions que re-
tornen a la cartellera títols d’èxit
contrastat en el passat recent. Una
solució que no és nova i, a més,
contribueix a crear repertori, però
la seva acumulació és simptomà-
tica dels temps que corren. La
Perla 29, que gestiona l’espai tea-
tral de la nau gòtica de la Biblioteca
de Catalunya, reposa enguany Lu-
ces de bohemia, Natale in casa
Cupiello i Cyrano de Bergerac.

Fora de la capital catalana, el
panorama presenta unes altres
característiques. Les gires són fo-
namentals per a la rendibilitat
econòmica de les companyies i

Manresa continua essent una pla-
ça forta, un escenari en el qual un
musical com Grease –de l’11 al 14
del proper mes d’abril – és capaç de
programar set funcions.

L’abonament del Toc de Teatre
que es posa avui a la venda a tra-
vés dels canals oficials –les entra-
des individuals seran a disposició
del públic a partir de dimarts–
manté la fórmula de presentar a la
Catalunya Central un conjunt dels
títols més rellevants de la cartellera
barcelonina. Obrint més o me-
nys el ventall de la qualitat, el
quintet de propostes vénen ava-
lades en la seva majoria per l’èxit
de la crítica i dels espectadors en
la seva posada de llarg a la ciutat
comtal. En un moment en què
cada euro del pressupost públic es
mira més que mai amb lupa, el
camí que segueix el Kursaal té la
virtut d’evitar experiments que
posin en risc un model contrastat.
Caldrà veure, però, fins quan agu-
antarà la platea la pressió de l’IVA.

L
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Anàlisi

El Kursaal no repercuteix la
puja de l’IVA en el públic
El teatre manresà posa a la venda avui un Toc de Teatre que manté

preus tot i l’augment del 8 al 21 % que regeix per a les entrades als
espectacles escènics decretat pel govern del Partit Popular



L’actor manresà Carles Gilabert
és un dels quatre intèrprets de
l’obra Si existeix, encara no ho he
trobat, que s’estrenarà dijous vi-
nent  a la Sala Beckett de Barcelo-
na. Escrita per Nick Payne i dirigi-
da per Marilia Samper, la peça
també compta amb en el conjunt
actoral amb Pau Roca, Montse
Germán i Patrícia Garcia.

En cartell fins al 2 de febrer,
l’obra presenta una família en la

qual la irrupció d’un nou membre
posa al descobert les tensions fins
aleshores amagades. Després de

protagonitzar aquest estiu 180
graus de cel, al Tantarantana, i
Treballs d’amor perduts, amb la
companyia Parking Shakespeare al
parc de l’Estació del Nord, Gilabert
torna a treure el cap a la cartelle-
ra barcelonina.

Pujols, a la Seca
D’altra banda, La Seca-Espai Bros-
sa també estrenarà dijous La tar-
dor barcelonina, del filòsof i es-
criptor martorellenc Francesc Pu-
jols (1882-1962). Fèlix Pons dirigeix
i interpreta –amb el músic Jordi
Busquets– una producció que ser-
veix per homenatjar Pujols en el
cinquantenari de la seva mort. La
peça es podrà veure fins al 27 de
gener.

REDACCIÓ | MANRESA

L’actor manresà estrena
dijous «Si existeix, encara
no ho he trobat», sota la
direcció de Marilia Samper



Carles Gilabert integra el repartiment
d’una obra de Nick Payne a la Beckett
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El repartiment de l’obra musical «Over the moon» 
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Carles Gilabert
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Joel Joan i Lluís Villanueva, dos dels protagonistes de l’obra «El nom» 
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