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Cultura i Espectacles

En tenien ganes. I per ai-
xò, després de tres anys de
tossuderia, presenten es-
pectacle musical al Teatre
Gaudí Barcelona amb
temporada tancada, fins
al 31 d’agost. Són 20 ac-
tors i 5 músics que han
embrancat tot un equip de
professionals, Daniel An-
glès al capdavant, en
aquesta aventura d’entu-
siasme. Per sobre de totes
les coses és la il·lusió que
aquests intèrprets (molts
pràcticament debuten) i

també l’emoció d’aquest
jove personatge que es re-
coneix homosexual en un
internat catòlic i nota com
la seva parella és incapaç
d’afrontar la seva condi-
ció, per por de perdre el fu-
tur que ja imaginen els pa-
res: universitat, família,
progrés. Aquesta setmana
també arrenquen les fun-
cions de Los miserables,
que Stage Entertainment
presenten al Liceu (del di-
vendres fins al 3 d’agost) i
va fent darreres funcions
(fins diumenge, si no hi ha
pròrroga) d’un dels títols
més desinhibits d’aquest

Grec: Merda d’artista, al
Poliorama. I, en un am-
bient molt més íntim, el
grup Els Pirates signen,
fins a l’1 g’agost, Les golfes
del Maldà, al Círcol Maldà.

Anglès ho deia des de
bon començament.
Aquesta obra és inviable
perquè hauria de tenir un
pressupost de 600.000
euros. I com que el direc-
tor només la imagina en
un espai de proximitat (i,
per tant, un aforament no
superior als 200 especta-
dors) resulta pràctica-
ment impossible cobrir
despeses. És inviable però

es fa pel concepte de “tea-
tre de trinxera”. Anglès
s’ha afegit a la iniciativa
perquè hi veia l’entusias-
me, “però això només és

una flamarada si al darre-
re no hi ha determinació”.
El fre del cost no els ha
rendit.

Bare (l’original que ha
traduït amb prou encert
Marc Gómez (Deudeveu i
Un cau de mil secrets) és
una òpera-pop del 1991.
Anglès ha mantingut
l’època. Les trucades amb
el fix de casa i les notes
amagades tenen tot el pes
en una obra de secret, de
pensaments controvertits
entre la creença catòlica i
el descobriment de la se-
xualitat personal. Com a
La llamada (després d’un

any voltant per Madrid va
fer provatura de tres fun-
cions al Barts, al juny) la
religió és un punt clau en
la trama de la peça. Però es
presenten uns personat-
ges ambigus per no judicar
res. De fet, a Per sobre de
totes les coses, la monja
(Lucy Lummys, Los pro-
ductores, Chicago) canta
un Déu ho fa tot bé per jus-
tificar l’amor entre dos
nois mentre el mossèn de
l’internat (Eduard Don-
cos, Germans de sang)
prefereix amagar la con-
trovèrsia de la sexualitat,
que acabarà resultant fa-

Afamats de musicals
Jordi Bordes
BARCELONA

‘Los miserables’, al Liceu, s’afegeix al cartell d’aquest estiu, en què destaca el
valent ‘Per sobre de totes les coses’ o el còmic i desenfadat ‘Merda d’artista’

Marc Flynn és Peter, el protagonista
de ‘Per sobre de totes les coses’ que
serà tot l’estiu al Teatre Gaudí
Barcelona ■ ÀGATA CASANOVAS

El Liceu debuta
amb Stage com a
escenari de
musicals a partir
de la novel·la de
Víctor Hugo

Revifalla del teatre musical
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El musical no perd
sintonia

L’APUNT Són professionals preparats específicament per ser
actors de musicals. Això no els treu les seves capa-
citats interpretatives. ‘Mar i cel’, en les seves periò-
diques reinterpretacions, s’ha convertit en un clàs-
sic, un fenomen que posa en evidència que Catalu-
nya comença a tenir una tradició força potent de
musicals contemporanis. Actors i produccions.Jaume Vidal

Una de les claus perquè hi ha hagi una constant revifa-
lla del gènere musical a Catalunya no es troba només
amb l’existència d’un públic, sinó també en l’aparició
d’una nova generació d’actors que, a diferència dels
que fa poques dècades van impulsar una visió pròpia
d’aquest vessant teatral, ja no són actors que canten i
ballen, ni tampoc ballarins i cantants que interpreten.

Sembla que Barcelona tor-
narà a recuperar embran-
zida de musicals a la tar-
dor. Després d’un any fluix
d’aquest gènere en gran
format, el retorn torna a
ser de les grans tempora-
des. Tres peces ambicio-
ses: el retorn de Mar i Cel
per celebrar els 40 anys de
Dagoll Dagom (fan una no-
va reposició amb Roger
Berruezo i Anna Sanmar-
tín de Saïd i Blanca, res-
pectivament). Stage En-
tertainment recupera la
plaça de Barcelona. Si ja va
fer una estrena mundial
de la nova i ambiciosa pro-
ducció de Los miserables
al BTM i va sortir abans
d’hora, ara programen
l’estrena en castellà de
Sister Act al Tívoli. La set-
mana passada es va pre-
sentar una altra peça que
aspira a liderar ocupa-
cions per Nadal: Àngel Llà-
cer i Manu Guix (còmpli-
ces a Gerónimo Stilton) se
sumen a una producció
que disposa dels drets de
les il·lustracions del conte
per a totes les edats, El pe-
tit príncep. Llàcer, a més,
interpretarà el paper de
l’aviador. I Elena Gadel
(que seria la Blanca de la
primera reposició de Mar i
Cel al 2004) és la rosa ca-
priciosa del conte.

La producció d’El petit
príncep està, a hores d’ara
en procés de càsting dels
nens que hauran de ser el
petit príncep. Marc Pocie-
llo serà la guineu i, amb
Xavi Duch, compartiran
els diferents personatges
dels planetes. Per Llàcer,

aquest és un musical de
petit format però amb un
treball de mapping nota-
ble per remarcar la sensi-
bilitat de les il·lustracions
originals. De fet, a Geróni-
mo Stilton també van vo-
ler jugar amb projeccions
en tres dimensions i, fins i
tot, amb les olors. Tot i
l’aparent sofisticació au-
diovisual, la intenció del
director és que l’aparença
sigui d’un teatre artesà,
senzill, com ho és la com-
posició del conte original.
És per a públic adult o in-
fantil? Per quines compo-

sicions es decanten? Guix
aclareix que “fugirà dels
tòpics perquè és una histò-
ria molt especial”. En

aquest sentit, Llàcer con-
sidera que el risc és “no
trair allò que tothom havia
sentit amb el llibre”. 

Per la tardor, hi ha pre-
vistes altres peces musi-
cals. Ja està assegurada la
reposició de 1714, cròni-
ca d’un setge al Jove Tea-
tre Regina (18 de setem-
bre al 9 de novembre).
També el Teatre del Raval
té en programa L’esbude-
llador de la Whitechapel,
que s’endevina com un
univers tètric com el de La
vampira del Raval
(2012). També hi haurà la
nova proposta de Minoria
Absoluta, que cal imagi-
nar que tindrà constants
peces musicals còmiques,
com ja va passar al fallit
Magical History Club i al
celebrat (150.000 espec-
tadors) La família irreal.
Estaran al Poliorama.

Anna Rosa Cisquella,
històrica de Dagoll Da-
gom, admetia una coinci-
dència que pot ser fatal
per a unes produccions
costoses. En tot cas, Cis-
quella deia que la seva pro-
ducció prepara una oferta
de dos adults amb dos me-
nors de 18 anys i apel·lava
a la nostàlgia: “El millor re-
gal que pots donar a un fill
és obsequiar-lo amb els
teus bons records.” ■

Al nou ‘Mar i Cel’ i l’estrena de ‘Sister Act’, s’hi afegeix
‘El petit príncep’ i el retorn de ‘Crònica d’un setge’

J.B.
BARCELONA

Llàcer viatja amb
el petit príncep
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La xifra

6
musicals com a mínim estan
programats per aquesta tar-
dor a la cartellera, cinc dels
quals són noves produccions.

Àngel Llàcer i Manu Guix, preparen nou musical ■ BARTS

De ‘La vampira
del Raval’ a
‘L’esbudellador
de la
Whitechapel’ al
Teatre del Raval

tal. Els papers principals
són per a Marc Flynn (Un
cau de mil secrets, Geróni-
mo Stilton), en el paper de
Peter; Jan Forrellat en el
paper de Jason (que ha es-
tat la descoberta del càs-
ting i que consta la peça
com el seu debut) i Anna
Herebia (La flauta màgi-
ca-Variacions Dei Furbi)
fent d’Ivy. També destaca
Ester Bartomeu (Chicago,
Off Broadway, Merrily we
roll allong), que és la mare
de Peter, que també mira
d’obviar l’homosexualitat
del fill perquè veu que el fa-
rà patir. L’obra, tot i poder-
se considerar un musical

de culte pel col·lectiu ho-
mosexual, i que també po-
dria ser la comèdia romàn-
tica de Smiley de Guillem
Clua, en realitat és per a
molts més públics. Perquè
hi ha la mare que pateix;
els companys que són fi-
dels, al final de tot; la noia
que s’enamora; la que no
té mai la resposta que vol-
dria dels pares i de la colla.

Ben diferent és Los Mi-
serables. Va ser al BTM on
es va fer el debut interna-
cional de la nova posada
en escena del musical del
productor Cameron Mac-
kintosh, quan feia 25 anys
de l’estrena. En la nova
versió s’hi s’incorporaven
il·lustracions del propi
Víctor Hugo com a decorat
de fons. Stage Entertain-
ment deebuta al Gran Tea-
tre del Liceu. La gran pro-
ductora de musicals inter-
nacional, torna a Barcelo-
na, tot i que sigui només
per uns dies, després de la
seva època al BTM, on sí
que va aconseguir triom-
far amb Mamma mia i La
Bella y la bestia. Los mise-
rables és la peça més ben
acabada que ja parteix
d’un original tràgic i con-
trovertit, que es comple-
menta amb una partitura
èpica i romàntica.

I diferents són també
els dos últims casos d’uns
musicals que ja tanquen la
seva estada a Barcelona.
Per una banda, hi ha Mer-
da d’artista, al Poliorama,
que aguantarà fins al 27 de
juliol. Creada pels impul-
sors de Pegados (una pa-
rella es queda enganxada
fent l’amor i han d’anar a
urgències perquè els des-
lliurin), en aquest nou tí-
tol parteixen del fet real de
Piero Manzoni, un artista
conceptual que es va fer fa-
mós venent llaunes amb
els seus propis excre-
ments. La peça, hilarant i
desbarrada, és intel·ligent
quan manté el diàleg entre
el músic i els personatges.
El Círcol Maldà proposa
una obra amb música dels
anys 50 presentant un ca-
baret estival (cançons, co-
reografies, crítica, humor
i striptease) amb la pre-
sència de tres actrius, un
actor i una pianista. Tam-
bé auguren sorpreses dià-
ries amb l’aparició d’artis-
tes convidats. ■

‘Merda d’artista’
juga amb l’obra
de Piero
Manzoni
d’enllaunar
merda com a art


