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Els festivals d’estiu Un muntatge irrepetible per a un gran musical de Sondheim

L’equip de Follies va presentar l’obra al Casino de Barcelona dimecres passat
KIM MANRESA

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
lmusical de la tempora-
da aterra a Catalunya.
Però noho fa a Barcelo-
na, sinó al Festival Cas-

tell de Peralada, que avui i demà
acull el crepuscular i espectacu-
lar Follies, unmusical de Stephen
Sondheim al qual ha donat vida
Mario Gas amb un elenc difícil-
ment repetible tant per l’encert
en l’elecció dels protagonistes
com pel seu nombre: 36 actors i
19 músics, un somni per a qualse-
vol director però, amb el panora-
ma actual, un repte per als progra-
madors dels teatres. Uns progra-
madors que dubten molt abans
de dir que sí a aquesta obra que
ha viscut quatremesos d’èxit apo-
teòsic aMadrid, al teatre Español
que dirigia el propi Gas. No està
descartat que l’obra arribi a Barce-
lona, però de moment els seus
protagonistes, des de Vicky Peña
fins a Carlos Hipólito, passant
per Massiel, Asunción Balaguer,
Muntsa Rius, PepMolina, Teresa
Vallicrosa o Carme Conesa, són a

Peralada. Per Oriol Aguilà, direc-
tor del festival, “és un somni i un
regal”, i a més va anunciar que
Peralada li concedeix a Mario
Gas la Medalla d’Honor.
I és que a Gas, que ha dirigit

amb èxit altres musicals de Sond-
heim com Sweeney Todd, Follies
li ha quedat rodó. Un comiat im-
millorable per als seus vuit anys
al capdavant de l’Español, ja que
és el mateix Gas qui dóna vida a
l’obra a l’empresari Dimitri
Weissmann, un home que abans
que el seu llegendari teatre de re-
vista sigui enderrocat per cons-
truir-hi un garatge organitza una
festa amb els artistes que van ac-
tuar-hi. Una festa plena de re-
cords on dues parelles reviuran el
seu passat i amésmiraran de can-
viar el seu present.
“Sondheim busca a les arrels

del teatre musical adaptant-lo als
temps actuals, i busca conflictes
més enllà de les convencions”,
diu Gas. “És teatre químicament
pur”, afegeix, teatre que especula
sobre el temps i les persones, so-
bre allò que fa el temps amb elles
i elles amb el temps, sobre el que

esperava la gent de la vida i el que
ha obtingut. Una obra lúcida amb
un toc amarg però gran estimació
pels personatges.
Personatges com el que encar-

na Vicky Peña, Phyllis Rogers,
una dona, diu l’actriu, “que va ac-
tuar al teatre de jove i tenia grans
expectatives de si mateixa i de la
vida i l’amor. Però no ha anat

com pensava. Ha deixat molt pel
camí i es retrobarà amb si matei-
xa, mirarà d’entendre què ha pas-
sat en aquests 30 anys”. Personat-
ges com el de Carlotta Campion,
que encarna Massiel, una dona
que fa tronar i ploure, totalment
independent, que ha aconseguit
que la cantant no es retiri. Perso-
natges, finalment, com el de Hat-

tie Walker, encarnada per una
Asunción Balaguer que ha après
claqué per donar vida a una vella
corista que no ha triomfat mal-
grat córrer per tot Broadway, fet
que va portar l’actriu a recordar
“aquests moments de tants aco-
miadaments. Uns triomfen i d’al-
tres no, però ho podem explicar, i
això és el que importa”.c
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La aventura está a punto de estallar

HOY ESTRENO EN CINES

Peralada acull els 36 actors i 19músics del
musical que ha arrasat aMadrid

Les ‘Follies’
deMarioGas


