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JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
ls musicals tornen
a Barcelona. Des-
prés de diverses
temporades en
què la sevapresèn-
cia ha estat de ve-

gades gairebé testimonial a la car-
tellera, el gènere torna aquesta
temporada amb tanta força que
provoca immediatament la pre-
gunta de si hi haurà prou públic
com per omplir tal quantitat
d’oferta. Però és bastant proba-
ble que n’hi hagi: durant la tem-
porada 2011-12 hi va haver
723.502 espectadors de teatre
musical a la capital catalana,men-
tre que en les dues següents, des-
prés de la forta caiguda de l’ofer-
ta, l’audiència va passar a la mei-

tat: 350.070 en la 12-13 i encara
menys, 335.251, el curs passat. El
boom dels musicals va acostar el
teatre barceloní a la xifra històri-
ca de tres milions d’espectadors i
la seva caiguda va contribuir en
les dues últimes temporades a
allunyar-lo molt d’ell. I ara els
musicals poden tornar a empè-
nyer la cartellera. De fet, ja ho es-
tan fent: el retorn deMar i cel es-
tà aconseguint ocupacions prope-
res al 100% i, atès el preu delsmu-
sicals, suposa gairebé el 20% dels
ingressos setmanals de tots els te-
atres barcelonins.
A la cartellera l’acompanya un

altre musical què ja es va poder

veure en temporades anteriors a
Barcelona i que aprofita els úl-
tims alès del seu èxit, T’estimo,
ets perfecte, ja et canviaré, en el
Poliorama, dirigit per Elisenda
Roca, mentre que el Teatre del
Raval acull L’esbudellador de
Whitechapel, dirigit per Marga
Parrilla i Oriol Estefanell, amb
una ocupació que ronda el 60%. I
com correspon a aquest any, el
Jove Teatre Regina programa el
musical 1714. Crònica d’un setge
fins al 9 de novembre. Sens dub-
te, també hi ha un musical fami-
liar, Gisela y el libro mágico, al
Borràs durant l’octubre i novem-
bre i amb les cançons més popu-
lars de les pel·lícules de Disney.
Però s’acosten molts musicals

més: els dos més vistosos, pels
seus productors i la seva mida,
són sens dubte Sister Act, al Tívo-
li des del 24 d’octubre, i El petit
príncep, des del 5 de desembre al
Barts, encara que un altre èxit se-
gur serà el musical del programa
Polònia, a partir del 7 de novem-
bre en el teatre Poliorama i escri-
ta ni més ni menys que per Jordi
Galceran junt amb els guionistes
del xou televisiu.
Però és que hi haurà musicals

per a tots els gustos. L’Almeria
Teatre acaba de muntar el Flor
de nit de Dagoll Dagom, Vázquez
Montalbán i Albert Guinovart
protagonitzat per Beth Rodergas.
El Teatre del Raval té programat
unmusical deLaMonyos. I el Cír-
col Maldà acollirà des del 13 de
novembreMares i filles, protago-
nitzat per Nina i Mariona Casti-
llo i dirigit per David Pintó i Cla-
ra Peya. La mateixa Peya tornarà
a ser la directoramusical i una de
les intèrprets, també ambMario-
na Castillo, de Limbos, al Teatre
Gaudí a partir de febrer amb dra-
matúrgia de Marc Rosich. Un
Gaudí que acollirà també per les
mateixes dates Porter paradís,
musical que ja es va muntar l’any
2003 a partir de cançons de Cole
Porter. A més, la Sala Muntaner
programa des del 17 de desembre
el trio Divinas amb el seu espec-
tacle Paradís, tres coristes que
somien triomfar algun dia en el

DE GRAN FORMAT

A més de ‘Mar i cel’,
arriben ‘Sister Act’,
‘El petit príncep’ o
el musical de ‘Polònia’

LES RAONS

Abunda el talent
i les productores
tornen a arriscar en
un gènere molt car

Elnouboomdel teatremusical
Les productores tornen a apostar per Barcelona després d’anys de sequera

Els grans títols de la temporada

Cultura

‘MAR i CEL’
El clàssic de Dagoll
Dagom ha arribat a
la cartellera barce-
lonina arrasant.
Protagonitzat per
Roger Berruezo i
Ana San Martín i
amb nous efectes
visuals i sonors que
porten l’obra a una
nova dimensió,
Mar i cel suposa en
aquests moments
fins al 20% dels
ingressos setmanals
de tots els teatres
barcelonins.

‘POLÒNIA’
Bruno Oro, Queco
Novell, Ivan Laban-
da, Mireia Portas,
Anna Bertran i Ag-
nès Busquets for-
men part del repar-
timent d’aquest
musical que arriba
el 7 de novembre al
Poliorama amb un
guió elaborat per
Jordi Galceran al
costat dels guionis-
tes del programa
televisiu. La direc-
ció escènica és de
Xavier Ricart.
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Valle-Inclán, sal de la tumba, mira
esto y verás que tus esperpentos se
quedaron cortos, que en la España
de hoy son literatura suave.

Idílico día en Central Park y todavía
no he visto un solo conductor loco.
Pedaleo lentamente en una bici
de alquiler, desafiando la gravedad.

“Ajunta’t amb les persones més
nobles que coneguis; llegeix els
millors llibres, viu amb els poderosos;
però aprèn a ser feliç tot sol”

Sergio del Molino Escriptor

Mira que se han gastado dinero
con las tarjetas black, pero ni un
solo cargo en librerías.

#tuitsdecultura Fernando Aramburu Escriptor
@FernandoArambur

Joyce Carol Oates Escriptora

bulliciós Paral·lel d’inicis del
segle XX. I la companyia Dei
Furbi, guanyadors del Max 2014
al millor espectacle musical,
presentaran a La Seca des del 10
de desembre la seva Trilogia
Mozart / Cosí fanDei Furbi a par-
tir de les òperesLes noces de Figa-

ro, Don Giovanni i Così fan tutte.
Oferta no en faltarà. De totes

les mides i colors. I les raons,
com succeeix per a gairebé tot,
són múltiples. Per començar,
que, efectivament, el musical és
un gènere que atreu molt de pú-
blic i els teatres barcelonins n’es-

tan molt necessitats. Després
d’una brutal caiguda fa dues tem-
porades –més de mig milió d’es-
pectadors menys– i un lleu re-
punt en l’últim any, les sales bus-
quen tornar a créixer i els musi-
cals són una sortida lògica. Sobre-
tot després d’anys de poca oferta,

motivada perquè, cert, és un gè-
nere car de produir i pel tant ar-
riscat en taquilla, i perquè les se-
ves entrades són més cares que
les del teatre i el públic s’ho pen-
sa dues vegades en època de crisi.
Com que la crisi ha tocat fons i hi
ha una lleu recuperació en curs,
potser era el moment d’arriscar
de nou per a les productores.
Però hi hamés. Sister Act, amb

un repartiment meteòric en el
qual s’inclouen Àngels Gonya-
lons, Silvia Abril, Fermí Reixach
i Mireia Mambo, suposa el des-
embarcament de la totpoderosa
productora de musicals Stage a
Barcelona. Amb seu a Amster-
dam i filial a Madrid dirigida per
Julia Gómez Cora, Stage s’ha as-
sociat amb El Terrat d’Andreu
Buenafuente per dur a terme la
seva primera estrena a Barcelo-
na, ciutat que fins ara només tran-
sitaven de gira les produccions
que Stage estrenava a Madrid,
com Los miserables o Chicago. I
si després de presentar amb
menys èxit de l’esperat Los mise-
rables al Barcelona Teatre Musi-
cal –aquest estiu passat el mun-
tatge va tornar amb èxit al Li-
ceu– semblava que Stage es reple-
garia de Barcelona, l’empresa ha
doblat la seva aposta amb Sister
Act i amb el seu elenc. Els resul-
tats es veuran a partir del 24 d’oc-
tubre en un dels teatres ambmés

aforament i públic i més ben si-
tuats de Barcelona, el Tívoli.
I si la unió de forces de Sister

Act és singular, la d’El petit prín-
cep, el musical basat en l’etern lli-
bre d’Antoine de Saint-Exupéry
que s’estrena el desembre al
Barts, no ho és menys. Per pro-
duir aquesta obra s’han aliat Àn-
gel Llàcer i Manu Guix –que van
aconseguir un gran èxit amb el
musical infantil deGeronimo Stil-
ton– i La Perla 29, la companyia
d’Oriol Broggi. Guix farà la músi-
ca i Llàcer dirigirà però serà tam-
bé un dels protagonistes, mentre
queElenaGadel–que va ser Blan-
ca a l’anterior Mar i cel– farà de
la rosa d’aquest Petit Príncep.
La presència en les estrenes de

Gadel i la seva esplèndida veu, ai-
xí com la d’altres antics protago-
nistes de Mar i cel com Carlos
Gramaje aGisela y el libro mágico
i Àngels Gonyalons a Sister Act,
recorda un altre dels factors im-
portants de l’actual abundància
de musicals de totes les mides i
estils a Barcelona: la capital cata-
lana ha tingut una gran escola i
els actors avui estan més formats
que mai per cantar i ballar, com
recorda Anna Rosa Cisquella, de
Dagoll Dagom, en comparar els
diferents muntatges que han fet.
El talent per al teatre musical
abunda, i Barcelona està comen-
çant a aprofitar-lo.c

@JoyceCarolOates
Melcior Comes Escriptor
@MelciorComes@sergiodelmolino

TEATRE DEL RAVAL

Humor, òpera, assassins i jazz

L E S T E N D È N C I E S

]Entre la petita allau de
musicals a la cartellera hi
ha novetats però també es
van consolidant algunes
tendències i també alguns
creadors. L’adaptació del
programa Polònia als esce-
naris teatrals i en musical
segueix la tendència d’hu-
mor còmic de programes
televisius conreat amb tant
èxit per La família irreal
aquestes passades tempora-
des. De fet, un altre popular
programa de TV3, el Sú-
per3, també va aconseguir
una gran acollida al seu pas
pel Victòria com musical. A
més, la companyia Dei Fur-
bi es consolida amb les se-
ves propostes, siguin caba-
rets com Asufre o òperes
a cappella com La flauta

màgica / Variacions Dei Fur-
bi. I hi ha diversos teatres
que en petit i no tan petit
format mantenen la flama
musical encesa any rere
any. Com el Teatre del Ra-
val, que des que va aconse-
guir un enorme èxit amb La
vampira del Raval ha apos-
tat pel gènere amb títols
com Goodbye Barcelona. O
com el Teatre Gaudí, que en
les últimes temporades, mal-
grat la profunda crisi, ha
presentat propostes amb
amplis elencs com The wild
party i la seva barreja de
jazz, bourbon i sexe. I tam-
bé el petit Almeria Teatre,
ara amb Flor de nit, mostra
el seu interès continuat pel
musical i pel cabaret i arris-
ca en la seva producció.

Terrible Jack. El Tea-
tre del Raval programa
L’esbudellador de
Whitechapel i La Monyos

‘SISTER ACT’
El Tívoli acull des
del 24 d’octubre
una de les grans
apostes de la tempo-
rada, apadrinada ni
més ni menys que
per la gran produc-
tora internacional
Stage i per El Ter-
rat. Mireia Mambo,
Àngels Gonyalons,
Fermí Reixach i
Silvia Abril protago-
nitzen aquesta obra
de monges, rufians
i humor amb músi-
ca d’Alan Menken.

‘EL PETIT PRÍNCEP’
Àngel Llàcer i Ma-
nu Guix, que van
aconseguir un gran
èxit amb el musical
de Geronimo Stil-
ton, s’alien amb La
Perla 29 d’Oriol
Broggi per donar
vida en un musical
a l’inoblidable petit
príncep d’Antoine
de Saint-Exupéry.
Elena Gadel, el ma-
teix Llàcer, Xavi
Duch i Marc Pocie-
llo són alguns dels
seus protagonistes.


