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EL PETIT FORMAT S’IMPOSA A LA CARTELLERA

ca de la realització personal. «Volíem 
fer coses nostres, que ens apassio-
nen», diuen. Els musicals «superfici-
als» no els satisfan. «Over the moon 
té missatge, tracta qüestions amb 
les quals ens identifiquem», addueix 
Labanda. Preguntes com: ¿per què 
seguim líders que no fan res?; ¿Per 
què, per no dormir sols, continuem 
vivint amb una parella que no esti-
mem?... es deixen veure en melodi-
es, adaptades al català, com Seasons 
of love, La vie boheme, No day but today 
o Therapy, que interpreten mirant de 
tu a tu l’espectador. D’aquesta ma-
nera «senten com si els cantéssim a 
cada un d’ells».
 La mateixa proximitat es respi-

Talent i imaginació, a escena. Si fa 
set anys el filó de Grease va desenca-
denar la febre per les grans produc-
cions musicals, la majoria franquí-
cies –Mamma mia!, La bella i la bèstia, 
Spamalot, Chicago...,– en aquest mo-
ment es necessiten altres fórmu-
les per aconseguir fer quadrar els 
números. El menys és més, amb la 
proximitat del públic com a prin-
cipal carta, s’imposa i són les sales 
alternatives les que en aquest mo-
ment porten la veu cantant amb 
propostes que han captivat els es-
pectadors. 
 Trobem, aplaudit per crítica i 
públic, Over the moon, un musical 
de butxaca amb quatre cantants-
actors –Elena Gadel, Ivan Labanda, 
Víctor Estévez i Patrícia Paisal–; un 
pianista i director musical–Xavier 
Torras– i un director –David Pin-
tó. L’escenografia: una vintena de 
cadires i una espelma. Res més, ta-
lent a part, han necessitat per sedu-
ir la petita sala de l’Almeria Teatre 
amb un gran espectacle concebut 
a partir de les cançons de Jonathan 
Larson, l’autor de Rent i Tick... tick... 
boom!
 De dijous a diumenge, un cen-
tenar d’ànimes, disposades a tres 
bandes, viuen un «viatge emocio-
nal que els remou», afirma Paisal. 
«Estem tan pròxims a la gent, que 
l’emoció els toca», subratlla Víctor 
Estévez. L’ordre de les cançons em-
basta una dramatúrgia que s’inicia 
parlant d’un salt al buit que simbo-
litza el mèrit del muntatge, propi-
ciat per la il·lusió d’uns professio-
nals que es resisteixen a «acabar al 

Mercadona». «Cal arriscar-se. Si no 
ens movem, la cultura desapareixe-
rà. Nosaltres tenim el nostre art i les 
ganes de mostrar-lo, aquesta és la 
nostra millor arma».
 Lamenten que els productors no 
apostin pel petit format. «Fins i tot 
tenint els diners, s’aboquen al que és 
més fàcil, busquen l’entreteniment 
sense anar més enllà», diu un Ivan 
Labanda crític amb les superproduc-
cions del gènere. «Les franquícies 
ensopeixen l’art».
 Tant ell com Paisal no van dubtar 
a abandonar el musical Los misera-
bles i fer aquest salt al buit a la recer-
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Musicals en la intimitat
La crisi limita les grans produccions i afavoreix que apareguin espectacles de 
butxaca H ‘Over the moon’ captiva amb les cartes del talent i la proximitat de la platea

«Les franquícies 
ensopeixen l’art. 
Els productors 
s’haurien d’arriscar 
més», diu Labanda

ra en un Teatre Gaudí, habitual de-
fensor del gènere, que ha trencat 
tots els esquemes amb la celebra-
da festa salvatge d’Andrew Lippi: 
The wild party. Una vintena d’artis-
tes envaeixen l’exigu escenari so-
ta l’excel·lent batuta coreogràfica 
de Lino di Giorgio. La seductora 
partitura de Lippi, quatre magní-
fics músics i l’oportunitat de sentir 
l’alè d’actors habituals de les grans 
produccions, com Roger Berruezo 
o Xavier Duch, són prou reclam per 
a aquesta orgia musical cridada a 
fer el salt a platees més grans. «La 
crisi del gran format ens porta a les 
petites sales, però és molt gratifi-
cant actuar tan a prop de la gent», 
diu Berruezo. 
 La sala d’Ever Blanchet comple-
ta l’oferta amb un altre èxit can-
tat: els irreverents Cuentos cruentos. 
Duch, Mariona Ginès i Joan Rigat 
entonen, al fil del text de Dino Lan-
ti, les vicissituds de protagonistes 
de conegudes faules: els set nans 
estan a l’atur; els tres porquets no 
troben una casa digna; la ventafocs 
és obesa i l’Alícia es perd, enterbo-
lida per les pastilles, al país de les 
meravelles. 
 Altres propostes, amb fugues a 
altres gèneres, mostren les possibi-
litats del musical de petit format. 
A ritme de cabaret s’ha instal·lat a 
la Sala Muntaner una sàtira sobre 
els poderosos del món: Bilderberg 
Club Cabaret. A La Seca Espai Bros-
sa, la companyia Dei Furbi ha ver-
sionat l’òpera de Mozart La flauta 
màgica. Els intèrprets, en un bon 
exemple d’adaptació a uns temps 
en els quals l’«enginyeria finance-
ra roba el protagonisme a la huma-
nitat», fan els arranjaments musi-
cals a cappella. El missatge de Mo-
zart encaixa com un guant en el 
present: gràcies al poder de la mú-
sica (de l’art), els personatges po-
dran travessar ale-
gres la fosca nit de 
la por. H

33 Èxit en òrbita 8 Víctor Estévez, Elena Gadel, Patrícia Paisal i Ivan Labanda, les quatre veus d’‘Over the moon’, que triomfa a l’Almeria Teatre.
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Vegeu l’acústic de la 
notícia al mòbil o 
a e-periodico.cat

altres propostes

BILDELBERG CLUB CABARETEl club dels més poderosos es 
reuneix a la Sala Muntaner amb aquesta sàtira cabaretera dirigida per 
Oriol Grau, que actua juntament amb Paloma Arza i Fermí Fernández.

SALA MUNTANER

THE WILD PARTY Insòlita proposta en aquests temps: una vinte-
na d’artistes envaint el petit escenari del Teatre Gaudí. Sexe, drogues i 
jazz, en un muntatge que aspira a fer el gran salt. 
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