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EDITORIAL

Estiu

Ja ha esclatat en plenitud el càlid 
estiu, si bé meteorològicament es 
va avançar unes setmanes. Durant 

molts dies els termòmetres van arribar 
a temperatures molt elevades i la crida 
a l'aigua i l'auxili de l'aire condicionat 
van ser aliats indispensables per fer 
front a la calor. És el de cada any, és el 
solstici d’estiu que ens porta a una es
tació que gaudeix de bon predicament 
entre la majoria. L'hivern és trist i gris, 
l'estiu és alegre i colorista.

La calor està afectant la vida políti
ca, convulsionada pels resultats de les 
eleccions europees, que han obert el 
meló successori a la Corona i al so
cialisme. La crisi es mastegava i tant 
el PSOE com el PSC han decidit afron
tar una cirurgia a cor obert aprofitant 
l’estiu i les vacances per al rodatge 
dels nous equips. El socialisme és un 
partit de poder i els que han resistit la 
caiguda en picat es temen el pitjor. Aixf 
que toca posar en marxa a tota veloci
ta t un pla renove.

A més l’estiu és una temporada 
decisiva per a l'economia na
cional, i no només per a aque

lls negocis que fan el seu agost en 
aquests mesos. El turisme i moltes 
activitats relacionades amb el cultiu 
del sol i l'oci, juguen un paper rellevant 
en la creació de llocs de treball i en 
la generació de riquesa. La millor co
llita és una bona temporada turística, 
un sector que pesa més del 10% del 
PIB. El turisme és una de les poques 
activitats en què Espanya és líder de 
mercat.

Durant uns mesos l’atur, encara que 
sigui amb ocupacions eventuals i de 
curta durada, anirà descendint i dona
rà ales als pregoners de la recupera
ció. Entre unes coses i altres el des
cans estival serà més actiu del que és 
habitual.
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FERRAN GUIU MUSICALS

«A mi tres notes de música 
em donen més que deu minuts de text»

El director del Taller de 
Musicals des de fa 11 
anys al C.C. Sant Oleguer, 
l ’última producció del 

qual ha esta t La Familia Addams, és 
l’actor, cantant i productor lleidetà, 
Ferran Guiu Barberà, 34.

Des de quan és un musical La Famí- 
Ha Addams?
Des de fa cinc anys. S'ha fe ta  Estats 
Units. Argentina, Brasil, Austràlia i 
Japó, però mai a Europa.

Sabadell es el primer lloc d’Europa 
on es representa?
Sí. Ni tan t sols s 'ha fe t a Londres 
perquè a Broadway només va durar 
un any i mig, Va ser un «flop», o sia, 
un mig fracàs.

Com has aconseguit el text, la mú
sica...?
Un amic m 'ha enviat un vídeo des 
d 'Estats Units i jo  m 'he encarregat 
de traduir-lo.

Quant li deu la Familia Addams a la 
Família Munster?
Res perquè les primeres vinyetes 
que va publicar Charles Samuel 
Addams de la seva Familia Addams 
van ser a The New Yorker el 1937.

Trobo a faltar la mà que camina so
la, «la cosa».
És difícil fer-la en teatre, però l ’ho
menatgem amb una mà que su rt en
tre  les cortines i dóna una poma.

Que fa un actor de Lleida fent musi
cals a Sabadell?
Quan vivia a Barcelona, algú em 
va avisar que el Teatre del Sol de 
Sabadell buscava actors cantants 
per Working. Em van acceptar i 
així va començar el meu idil·li amb 
Sabadell.

I del Sol a l'Àgora?
Carles de la Rosa em va portar a 
l'Àgora del CC Sant Oleguer i vam 
començar un ta lle r de teatre musi
cal que ja  em va fer viure a Sabadell 
de manera estable.

Un taller de musicals que ja  fa onze 
anys que dura.
Exacte i ara ja  amb tanta demanda 
que hem de fe r dues produccions a 
l'any. Aquesta temporada Company 
i La Familia Addams.

I l’any passat Wlcked i Into the 
Woods.
Eren m usicals m olt profunds amb 
un punt amarg. Per això aquest any 
hem volgut canviar el registre amb 
un divertim ento com e ls Addams.

Amb quines expectatives ha de ve
nir el públic? A veure un festival de

BOUTIQUE MANAGER

Apart d ’actor, cantant, 
director i productor,

Ferran Guiu, que professi
onalm ent va ser productor 
d’E/ M usical m és petit a 
Barcelona, es guanya la vida 
com a responsable de les 
dues botigues Nespresso 
de Sabadell. És «Boutique 
manager» a Ram bla, 3 2  i a El 
Corte Inglés.
«És la m eva doble vida», diu 
am b un som riure trapella. A 
les 5  de la tarda s'oblida dels 
«ristrettos* i es converteix en 
Mr. Hyde. «Fortíssimo».

fl de curs o un espectacle profes
sional?
Professional no és, però ens ho pre
nem m olt seriosament. Tenim un 
director d 'actors, un de coreografia, 
un de musical i un artístic. Hi ha 
molt nivell.

Sempre a l'aguait de Broadway i 
l'East-End?
Sempre. El passat abril vaig estar 
set dies a Nova York i vaig veure 
nou m usicals. I a Londres hi vaig 
dos o tres cops l’any. Ara. aquest 
ju lio l me n 'h i en torno per veure 
Miss Saigon.

Però és que a tot el món no hi ha 
res més que Londres i Nova York?
Normalment e ls m usicals que fan a 
Alemanya, França o Hong Kong són 
els mateixos de Broadway.

No em puc creure que cap país faci 
els seus propis musicals.
Sí que en fan. França va fer el Notre 
Dame de Paris i altres que funcio

nen m olt bé pel públic francés, però 
per cap altre públic. I La Dansa dels 
Vampirs, que a Alemanya va anar bé, 
va fracassar absolut a Nova York.

I el Cop de Rock català o el Meca
no espanyol.
Mecano em va horroritzar. De tots els 
juke box només a Mama Mia van sa
ber integrar les cançons en una his
tòria.

T'agrada més ei musical que ei teatre?
M'agrada qualsevol espectacle que 
em transm eti coses... i el musical 
m ’arriba més. A mi tres notes de 
música em donen més que deu mi
nuts de text.

Qui deu més? El musical al cine o 
al revés?
Tots dos es retroalimenten. Ara ma
teix està molt de moda agafar pel- 
lícules com Rocky, Sister Act, War 
Horse o Ghost i fer-ne musicals.

Ets un frlki dels musicals?
Sense cap dubte.

Això és que als 7 anys en deuries 
veure algun que et va enganxar.
Als 7 anys havia vist mil vegades 
Mary Poppins i e ls m usicals de 
Disney m ’al·lucinaven to ts . Als 12 
ja  em matriculava a l'escola Zum- 
zum Teatre de Lleida i als 14 ja  feia 
L'Home de la Manxa.

Zarzuela i òpera en són prece
dents?
Més aviat e ls Zigged Follies ameri
cans i les varietés europees.

There’s no busslnes llke show bus- 
slnes ■
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