
Dimitri Weisman havia tingut un
llegendari teatre de revista. Abans
que sigui derruït per fer-hi un
pàrquing, reuneix en una festa els
artistes que han passat pel seu
escenari. Dues parelles, una de
classe alta, Ben i Phyllis, i una de
classe mitjana, Buddy i Sally, són
els protagonistes d'aquesta re-
unió que contraposarà el passat
gloriós a la crua i infeliç realitat.
Aquesta és la història de Follies, el
musical d'Stephen Sondheim que
ha donat a Mario Gas, director de
l’espectacle, quatre mesos d'èxit to-
tal a Madrid. Ara, finalment, arri-
ba al Festival Castell de Peralada,
en les dues úniques funcions pro-
gramades per ara a Catalunya, ja
que el director no ha descartat por-
tar l'obra a Barcelona l'any que ve.
Així doncs, demà i dissabte el pú-
blic de Peralada podrà gaudir amb
aquest musical que reuneix dese-
nes d’actors d’alt de l’escenari i
compta amb una gran orquestra. 

Per al director, aquest musical és
«un homenatge a una manera de
viure i a un tipus d'espectacle com
són les 'varietés'», però és també
un text que «parla del pas del
temps sobre les persones, de les ex-
pectatives de quan un és jove i de
la quantitat de coses a les quals

s'ha de renunciar quan la vida
passa per damunt».  Tot això, im-
bricat amb una «reflexió sobre el
gènere i sobre tota la gent que viu
del teatre» i sobre un canvi histò-
ric d'època. És un musical «molt
punyent, podria semblar nostàlgic
però no ho és, és lúcid i lúdic, amb
una mica de crítica, agredolç», va
afirmar ahir el director. «És teatre
pur recolzat en la música», va
concloure.

Aquesta és la quarta vegada
que Mario Gas porta a l'escena un
text de Sondheim, «el millor autor
de la segona meitat del segle XX»
que té un «punt de vista lúcid».
Més enllà del text, Gas creu que la
«gran virtut» del muntatge és el re-
partiment, encapçalat per Vicky
Peña, Carlos Hipólito, Asunción
Balaguer, Carmen Conesa, Mas-
siel, Muntsa Rius, Pep Molina, Te-
resa Vallicrosa, Lluís Mendez, Lin-
da Mirabal i Mamen García, entre
d'altres. El muntatge també comp-
ta amb la música en directe de di-
nou intèrprets.

Vicky Peña va explicar ahir que
el seu personatge, Phyllis Rogers
Stone esposa de Benjamin Stone,
és «una dona que tenia grans ex-
pectatives de la vida i de l'amor,
però que té una relació freda i
distant amb el seu home». «El

meu personatge ha deixat moltes
coses pel camí, ha perdut moltes
il·lusions malgrat que ha lluitat
molt i va a la trobada a retrobar-se
a ella mateixa i a entendre què ha
passat durant els últims 30 anys»,
va explicar.

Asunción Balaguer es va mos-
trar «molt contenta» per haver
pogut participar en el muntatge,
tot i que ha hagut d'aprendre a ba-
llar claqué. Per altra banda, Mas-
siel ha assegurat que aquest es-
pectacle al Teatro Español era una
bona manera d'acomiadar-se dels
espectacles, ja que segurament

serà l'última vegada que inter-
preta un paper sobre l'escenari.

«No ens hem recolzat en una
conjuntura, sinó que hem fet una
cosa que crèiem que havíem de fer
des d'un teatre públic. Hi ha mu-
sicals que busquen l'evasió, hi ha
produccions de musicals que són
franquícies i després hi ha joies
com aquesta que et permeten
abordar-les des d'una perspectiva
sempre nova», va dir Mario Gas.

Medalla d'Honor 
Ja fa 20 anys que Mario Gas va co-
mençar la seva col·laboració amb

el Festival Castell de Peralada i és
per això que enguany se li atorga-
rà la Medalla d'Honor del festival:
«És com si fos casa meva, hi ha
gent fantàstica, m'hi sento molt bé
i estic molt honorat que hagin
pensat en mi per donar-me el
 guardó». 

Gas ha estat vuit anys al capda-
vant del Teatro Español de Madrid,
una època intensa, però fructífe-
ra que ha tancat amb Follies. Des-
prés de «descansar una mica»,
Gas vol reprendre la faceta més in-
dividual i, tot i que encara estudia
propostes i projectes, ja ha avan-
çat que participarà en una pro-
ducció de TV3 com a actor a Bra-
sil i un espectacle amb Miguel
Ángel Solà.

La pujada de l'IVA
Per a Mario Gas, la pujada del 8 al
21% de l'IVA en el sector cultural
és «terrible, terrorífic, negligent, in-
tencionat, antipragmàtic i brutal,
perquè pot acabar amb gran part
del sector i no aconseguirà el que
volia». «Ens humilien i ens mani-
pulen», va afegir Massiel. Final-
ment, Vicky Peña va dir que és
«una vergonya, en la línia d'a-
quest govern que retira drets i
avanços aconseguits per la ciuta-
dania». 
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El director, Mario Gas, que amb aquesta obra s'acomiada de la direcció del Teatro Español, no descarta portar-lo a 
Barcelona l'any que ve El musical ha arrasat durant quatre mesos a Madrid i demà i dissabte serà a l’Alt Empordà
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Mario Gas, al centre, i els actors de Follies en la presentació d’ahir. 
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Les crítiques deixen aquest mu-
sical com un dels més importants
que s’ha fet a Espanya, què té
d’especial?

Les crítiques han deixat molt
bé el nostre espectacle, però ho
hauries de preguntar als crítics.
Ara bé, quan parlen de Follies i di-
uen que és un gran musical, és per-
què és molt complet. Té una música
extraordinària, juga amb músi-
ques que recorden diverses èpo-
ques, té una doble història o trama
que és magnífica i que es tradueix
en uns números musicals esplèn-
dids. I per la mateixa història, que
és una mena d’homenatge a una
manera de viure i a un gènere que
ja ha desaparegut [les varietés] i una

reflexió sobre el pas del temps i els
somnis perduts de la gent. 

Comentava a la presentació
d’avui que es tracta de «teatre
pur, recolzat per música». 

Jo penso que sí. Sondheim el que
fa és teatre amb música. No agafa
arguments convencionals. Si un
analitza les seves obres, sempre tro-
bes que parla de l’amor, de l’en-
fonsament de l’amor, de les con-
tensions de l’home occidental...
de moltíssimes coses. I en aquest
sentit, Sondheim no és només un
renovador del gènere musical i un
compositor inspiradíssim, sinó
també un autor que sempre s’arrela
en històries fortes i allunyades del
convencional. 

He vist que hi ha una quaran-
tena d’actors a l’escenari i 20 per-
sones més a l’orquestra musical.

Com es fa per gestionar un grup
tan nombrós?

El teatre sempre és difícil, tot té
la seva dificultat. I quan s’està mo-
vent molta gent a l’escenari té unes
dificultats pràctiques afegides. I
són molta gent, però si penses en
l’òpera encara són més i si penses
en el gran teatre de Shakespeare, el
nombre de personatges va cap a la
trentena. Valle Inclan, Bertolt
Brecht... també. Tot té la seva difi-
cultat específica, una obra inti-
mista té les seves i una obra de
molts persontages unes altres. La
qual cosa no vol dir que t’oblidis de
l’especificitat i la minuciositat de
cada un dels 38 personatges. El més
important és que tot funcioni com
un rellotge i que prestis molta aten-
ció als papers més curts i als més
protagonistes.

Alguns artistes en passar per Pe-
ralada asseguren que el públic
és fred. Comparteix aquesta visió?

El públic cada any canvia, en
cada funció canvia... L’auditori de
Peralada és un lloc molt gran i a l’a-
ire lliure i el calor i la fusió que es pot
aconseguir en un teatre d’unes
600 persones, tancat i amb una
pressió atmosfèrica determinada
no sempre és el mateix. Però jo he
fet espectacles a Peralada que han
estat acollits d’una manera sobèr-
bia. Sempre a totes les funcions, el
públic del primer dia és més fred i
els següents dies ja és més càlid. 

És la quarta obra de Sondheim
que fa i ha fet molts altres musi-
cals. Prefereix els musicals o les
obres convencionals?

Jo he muntat molts més textos
teatrals sense música que amb
música, però inclús els que no són
amb música els tracto com una par-
titura perquè la música sempre hi
és present. A vegades la paraula són
dos espais entre un silenci. Això
crea una rítmica emocional i escè-
nica que té molt a veure amb el que
reflecteix una partitura. Jo no sóc un
director de musicals, faig musi-
cals quan m’agraden les històries
que expliquen. 

No descarta portar l’obra a Bar-
celona. Es planteja que pugui ser
al Temporada Alta?

No ho sé. Jo el que dic és que si
algú té intenció de parlar amb nos-
altres que ho faci. No descarto
anar a Barcelona, però encara no hi
ha cap conversa amb ningú. 
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«No sóc un director de musicals,
en faig quan m’agraden les
històries que expliquen»

«Teatre pur amb música». El director Mario Gas alaba els textos de Sondheim, autor
de Follies, de qui reconeix que fa teatre amb música, però amb bones històries i fortes.
Reconeix que no és un director de musicals, sinó que els tria per les històries. 

L’ENTREVISTA Mario Gas DIRECTOR DE «FOLLIES»


