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“Sondheim és el gran au-
tor de teatre musical de la
segona meitat del segle
XX”, afirma Mario Gas. I
Follies, un homenatge al
teatre de varietats que
s’articula al voltant d’una
reunió d’antigues vedets,
és una de les seves obres
més destacades. El direc-
tor català va tancar la seva
etapa de vuit anys al cap-
davant del Teatro Español
de Madrid amb un espec-
tacular muntatge d’aques-
ta obra, amb 36 intèrprets
a l’escenari i 16 músics,
que es va representar amb
èxit fins dissabte passat i
va rebre calorosos aplaudi-
ments al llarg de quatre
mesos. Avui i demà, Fo-
llies es podrà veure al Fes-
tival de Peralada, en dues
úniques representacions
a Catalunya, tot i que “no
és impossible portar-lo a
Barcelona”, segons Mario
Gas.

Vicky Peña, Carlos Hi-
pólito, Muntsa Rius, Pep
Molina, Massiel i Asunción
Balaguer encapçalen el re-
partiment de l’espectacle.
El director musical, Pep
Pladellorens, i una bona
part dels intèrprets van
acompanyar Mario Gas en
la presentació que es va fer
davant la premsa, abans-
d’ahir a Barcelona. El di-
rector no va estalviar elo-
gis per al repartiment:
“Follies és una obra espec-
tacular, i penso que la me-
va gran virtut en aquest

muntatge ha estat reunir
un càsting brillant, homo-
geni, boníssim, del primer
a l’últim intèrpret.” És la
quarta vegada que Mario

Gas dirigeix una obra de
Stephen Sondheim (als
anys noranta ja va estre-
nar una recordada versió
de Sweeney Todd), i tam-
poc no esgota els elogis per
a l’autor nord-americà:
“Parla del pas del temps
per damunt de les perso-
nes, de veure què s’espera-
va de la vida i què se n’ha
obtingut finalment.
Aquest punt de vista lúcid,
amb un pèl d’amargura,
sempre és present en les
obres de Sondheim, i en
aquesta especialment.”

Estrenada a Broadway
el 1971, Follies gira al vol-

tant de la reunió d’un grup
d’antigues coristes en un
teatre de revista a punt de
ser enderrocat, que recor-
den temps passats a tra-
vés de diversos números
musicals.

Adaptació a l’espai
L’espectacle s’ha adaptat
per a un escenari més i un
nombre de públic molt
més gran que el Teatro Es-
pañol, i Mario Gas té ganes
de veure com reacciona el
públic a la seva proposta.
Segons el director, “hi ha
molts tipus de musicals,
n’hi ha que es fan com a

simple evasió, n’hi ha d’al-
tres que són franquícies,
que es fan igual arreu del
món, i després hi ha joies
que pots abordar de mane-
res diferents com les obres
de Sondheim, i això és
molt atractiu. Cal que des
dels teatres públics s’abor-
di aquest tipus d’història”.

Massiel va explicar que
pensava retirar-se, però
no va poder rebutjar l’ofer-
ta de Mario Gas, que li ha
permès tancar la seva car-
rera allà on la va comen-
çar, al Teatro Español.
“Volem arrasar l’ànima de
l’espectador, deixar una

petjada inesborrable en el
públic de Peralada”, va dir.
Asunción Balaguer també
es va deixar convèncer per
fer aquest paper, tot i la se-
va manca d’experiència al
musical. “És el millor regal
que m’han fet en la vida”,
va afirmar.

Oriol Aguilà, director del
Festival de Peralada, va de-
finir l’estrena d’aquest es-
pectacle com “un somni fet
realitat”, i va anunciar que
Mario Gas serà distingit
amb la medalla d’honor del
festival per la seva llarga
trajectòria i fidelitat amb la
cita de Peralada. ■

Sondheim a Peralada
Mario Gas porta el seu espectacular muntatge ‘Follies’ en dues funcions al
festival. Entre els 36 actors, destaquen Vicky Peña, Massiel i Asunción Balaguer
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Mario Gas, amb americana blanca i barret, al costat de Vicky Peña i altres actors. Massiel és més amunt i a l’esquerra, amb barret ■ MIQUEL GONZÁLEZ / SHOOTING

“La gran virtut
d’aquest
muntatge ha
estat reunir un
càsting brillant”,
diu Mario Gas
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