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El teatre Goya estrena el musical Guapos Pobres

Título: Europa Espanya Català
Autor: Xnia Prez Fisas

'Guapos & Pobres' és una representació de la vida quotidiana de vuit joves que "sobreviuen" els
estralls de la crisi. Interpretats per actors avesats al món del musical com Ivan Labanda, Elena
Gadel o Mariona Castillo, entre d'altres, els protagonistes mostren una generació que, malgrat
tenir estudis i experiència, no aconsegueix arribar a final de més i ha de viure en un entorn que no
els permet desenvolupar els seus coneixements.

Xavier Torras i Toni Martín són els creadors d'aquest musical "amb esperit optimista" que, segons
Martín, busca transmetre l'impuls d'arriscar-se a deixar-ho tot i "lluitar per fer el que ens agrada,
encara que el context no ajudi". L'obra està basada en el llibre 'Guapos y pobres: una nueva clase
social', d'Alfredo Ruiz, un recull d'entrevistes a gent real de Barcelona que descriuen com es
senten en la seva situació social i econòmica.

A diferència del llibre de Ruiz, que exposa diferents històries independents, 'Guapos & Pobres'
estableix un fil comú entre les vides dels personatges i els mostra en escenes quotidianes
interrelacionades entre elles. "Arribes a estimar molt als personatges, hi reconeixes gent amb qui
has conviscut i a tu mateix", assegura Josep Maria Pou, director artístic del Teatre Goya, que
afirma que l'obra és emocionant no només per la història i la qualitat de la interpretació sinó per la
implicació dels actors i els creadors.

Torras, encarregat de posar la música a projecte, ha destacat que és "un musical a l'ús i sense
complexos" que, igual que els personatges s'arrisca en un format "de gran envergadura". 'Guapos
& Pobres' s'estrenarà el 14 de maig al Teatre Goya, que tanca la temporada amb la primera
estrena d'un musical a les seves sales.


