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Vuit actors/cantants/actrius tan bons com guapíssims s'han installat al Goya de la ma dels no
menys guapos i bons Xavier Torras (compositor i músic) i Toni Martín (adaptador i director). Són a
punt d'estrena del musical Guapos&Pobres (14 de maig. Funcions a partir del 8), un espectacle
"que em va emocionar d'una manera que no em podia ni imaginar!", en paraules de Josep Maria
Pou, que de musicals en sap un tou. El director del Goya ha lloat no només les històries que s'hi
expliquen, la interpretació o la música -que també-: "M'ha emocionat veure un grup de gent tant
bona, que són cares i veus habituals als musicals de casa nostra, com s'entreguen en cos i ànima
a un espectacle excepcional que sorprendrà i entusiasmarà. N'estic tant segur, que ho dic
públicament sense por de menjar-me les paraules!"

Aquests joves que tant han commogut al Pou són Iban Labanda, Elena Gadel, Mariona Castillo,
Muntsa Rius, Frank Capdet, Xavi Duch, Jorge Velasco i Gracia Fernández, efectivament tots d'alta
volada. Estem, doncs, davant d'un musical fet absolutament aquí, amb un llibret que s'inspira en el
volum Guapos & Pobres, que el també català Alfredo Ruíz va escriure fa 10 anys. El llibre
conforma un retrat de la Barcelona més humana a partir d'entrevistes que Ruíz anava fent a
diferents barcelonins anònims, tot parlant de la situació social i econòmica. És, per tant, una
història amb fons de gent real, que Toni Martín ha guionat enllaçant els personatges en una única
trama. El més sorprenent és que, 10 anys més tard, -abans que comencés la crisi forta!-, és
d'absoluta actualitat.

Guapos & Pobres parla de gent preparada, d'aquella a qui els pares deien: "si et formes, si et
prepares, tindràs un futur millor." Actualment tenen de 20 a 45 anys i una gran frustració. Han
estudiat, són talentosos, però han pogut treballar del que somiaven, cobren sous ridículs i no
arriben a final de mes. Però no són dels que marxen a l'estranger, com passa, també: "És un
musical optimista. Ells no es volen rendir ni renunciar als seus somnis. Seran valents, s'esforçaran
i lluitaran arriscant el que faci falta. L'obra ens vol dir que vivim en aquest context i hem de
sobreviure-hi, malgrat costi. Hem de tirar endavant!", explica Martín.

ELS PERSONATGES

Els personatges, que surten del llibre però, així com allà no es coneixen, a l'espectacle, si, tenen
diferents problemes. Frank Capdet interpreta Carles, un home de 42 anys amb una filla de 9 i una
feina no estable; l'Alberto (Iban Labanda) és la parella de l'Elena (Gracia Fernández). Tots dos
s'han cansat de malviure fent coses que no els interessen i s'han plantat per fer el que volien. Però
les factures no s'aturen... L'Elena Gadel és la Carolina, una noia jove, fresca i feliç... que veurem
on va. El Mario (Jorge Velasco) representa "un esperit lliure, una cabra boja que vol fugir. Però li fa
pànic qualsevol canvi." La Clara (Muntsa Rius) és una mare soltera que treballa moltes hores i no
té temps de veure el seu fill: "fa feina rere feina i només es relaciona amb el cangur, en Javi (Xavi
Duch). Es qüestiona si la vida té sentit." El Javi és un cangur molt vital, un estudiant d'enginyeria
que treballa en un bar i ajuda tots els amics, intentant transmetre que "no estem tan malament".
Ens queda l'April (Mariona Castillo) una noia guapa, talentosa i preparada de Londres, que ve a
viure a Barcelona perquè diuen que és una ciutat plena d'oportunitats. I es decep...



"Són molt diferents però t'hi reconeixes, tinguis l'edat que tinguis. Parlen de coses que hem viscut
o estem vivint. Te'ls estimes molt i, a més, es produeix una catarsi, que és el que tantes vegades
volem que passi al teatre, afirma Pou.

LA CREACIÓ

Toni Martín, que us recordem als que no hi havíeu caigut, que és aquell incansable creador,
organitzador i presentador dels Premis Butaca, junt amb la Glòria Cid, va dirigir el musical Marry
Me a Little, del que Xavier Torras n'era director musical. Van tenir bona sintonia i es van plantejar
fer alguna cosa junts i, per què no?, un musical de creació. En Torras coneixia el llibre
Guapos&Pobres i li va ensenyar: "Hi vaig veure un mapa de gent molt interessant, que ens
permetia parlar de nosaltres, aquí i ara. No parla de marginats. Són gent de Barcelona amb una
situació social i econòmica molt comuna, mostra comportaments nostres", explica Martín.

Es van posar a treballar tots dos alhora. Mentre Martín teixia els relats i diàlegs, en Torras hi anava
posant la música. "Crec que es nota que ho hem pujat tots dos junts, parlant-ne molt. Jo, per part
meva, m'havia imaginat aquest càsting de somni, però pensava que algú no podria i ens diria que
no. Mentre escrivia ja els anava posant les cares! I al final, em vaig endur la sorpresa que tothom
podia. Ens morim de ganes d'estrenar", diu entusiasmat.

Xavi Torras reconeix que ha estat una aposta forta i no fàcil: "Ens agrada el gènere i hem fet un
musical sense complexes, arriscant. Hem comptat -i agraïm moltíssim- amb la collaboració de
l'autor del llibre, amb la implicació dels actors, amb el Goya, amb Focus! Fa 10 anys li haguéssim
dit musical de mig format. Ara, com que ens hem anat acostumant cada cop amb menys, és un
gran format amb 8 actors i 5 músics a escena. Tenim les 8 millors veus, hem fet un esforç en
comú, hem construït una història amb petites històries quotidianes..." Per al músic, el llibre va ser
ja una teràpia: "T'adones que no estàs sol. Que allò que et passa, els teus petits drames, els
passa a molta gent. Ens hi reconeixem i convidem els espectadors a reflexionar i a fer alguna
cosa, a moure fitxa perquè les coses canviïn. No és una obra política, parla d'esforç. Nosaltres
hem aconseguit fer un musical gran, quan semblava un somni."

En acabar la roda de premsa, ens han volgut regalar un tast de l'espectacle, allà mateix, al Bar de
l'Ambigu. Ens han cantat un tema d'aquells que se't van arrelant per la música, la lletra i les
emocions. En Pou, que assegura que "Barcelona ja és generadora de musicals amb
característiques pròpies" insisteix en què ens enamorarem de tots!


