
ESTRENA AL TEATRE GOYA

33 Descontents 8 Vuit actors i cinc músics intervenen en el musical, amb dramatúrgia i direcció escènica de Toni Martín i música de Xavier Torres.

DAVID RUANO

va construir la història de vuit amics 
que veuen les seves relacions afecta-
des per les butxaques foradades i el 
descontentament. Una parella (La-
banda i Fernández) decideixen can-
viar de xip i engegar a rodar unes fei-
nes mal remunerades i poc gratifi-
cants. Ell vol ser escriptor i ella vol 
dissenyar roba. Volen redissenyar 
les seves vides.    
 
MENYS LAMENT I MÉS CANVI / Entre els 
personatges hi ha també una mare 
separada esclava de la feina i una jo-
ve inconformista que utilitza totes 
les seves armes per ascendir. «És un 
mapa molt real. La gent està molt 
putejada», afirma Martín, per qui 
l’obra és una crida a la reacció, al 
canvi, enfront de l’immobilisme de 

Són una nova classe social: gua-
pos i pobres. Entengui’s per gua-
pos gent preparada, amb talent, 
més enllà de fisonomies de més o 
menys bellesa. Alfredo Ruiz, a par-
tir d’entrevistes amb ells, va es-
criure el 2005 Guapos y pobres, re-
trat «d’unes persones que viuen 
en una ciutat moderna i multira-
cial; que tenen estudis, experièn-
cia, feina i talent però que, parado-
xalment, són pobres», explica l’au-
tor. Xavier Torres i Toni Martín, els 
creadors de Marry me a little (un mu-
sical de butxaca aplaudit per crí-
tica i públic), es «van enamorar» 
del text i van decidir adaptar-lo en 
forma de musical. El Teatre Goya 

–que, sota la direcció artística de 
Josep Maria Pou, s’estrena en el gè-
nere– l’acull amb un elenc format 
per Ivan Labanda, Elena Gadel, Ma-
riona Castillo, Muntsa Rius, Frank 
Capdet, Xavi Duch, Jorge Velasco i 
Gracia Fernández, als quals se su-
men cinc músics. 
 Martín, que firma la dramatúr-
gia i la direcció escènica, concep 
l’obra com un «reflex socioeconò-
mic d’una generació de 20 a 45 anys 
preparada però que té una sensació 
de buit, d’insatisfacció». Els van ven-
dre la moto que si s’esforçaven i es 
preparaven se’ls obririen les portes 
del paradís laboral, però els han tan-
cat la porta i els han deixat amb un 
pam de nas. 
 A partir del llibre, el dramaturg 
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Joves de saber i no guanyar
Toni Martín i Xavi Torres firmen ‘Guapos & pobres’, musical basat en el llibre d’Alfredo Ruiz

«És el retrat d’una 
generació 
preparada però 
insatisfeta», 
resumeix Torres

queixa i resignació. «No hem de 
quedar-nos quiets lamentant-nos 
del context que ens ha tocat viure. 
Hem d’aprendre a sobreviure en 
aquesta Barcelona que mira més 
cap al turista i el consumisme que 
cap a la seva gent», argumenta el 
dramaturg. Com diu una de les 
cançons, «no s’ha de viure hipote-
cats de la sort. Cal espavilar-se i 
desconfiar de les promeses i dels 
polítics». 
 Labanda, que ha encadenat 
l’èxit de Polònia, el musical (es va aco-
miadar el 3 de maig) amb aquest 
nou projecte, és també amic del 
risc. «Si arrisques seguint el que el 
cor et dicta, sempre hi sortiràs gua-
nyant, encara que sigui tan sols 
aprenentatge i no et vagi bé del tot», 
opina l’actor, per qui l’obra és «op-
timista però amb un to agredolç». 
Una obra que, segons Martín, tam-
bé parla de la dignitat. La mateixa 
que ha pretès per al seu elenc. ¿L’es-
cenografia? «Hem preferit que els 
actors cobrin un sou digne abans 
que gastar en una gran escenogra-
fia», postil·la. H 

Tres directors 
conscienciats
3Coixet, Segura i León faran curts 
a favor de l’eficiència energètica
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Gas Natural Fenosa i la producto-
ra El Terrat van presentar ahir la se-
gona edició de Cinergia, una inicia-
tiva que pretén conscienciar sobre  
l’eficiència energètica a través del 
cine. L’eficiència energètica encara 
és «una paraula rara» per al gran pú-

blic, però no obstant «va molt rela-
cionada amb l’estalvi», cosa que és 
d’interès per al consumidor, va asse-
nyalar Jordi García Tabernero, direc-
tor general de Comunicació i gabi-
net de presidència de Gas Natural.
 Aquest any, directors com Isabel 
Coixet, Santiago Segura i Paco Le-
ón  s’han implicat en el projecte i fil-

ACORD ENTRE GAS NATURAL I EL TERRAT

maran tres curts humorístics amb 
la participació de Carmen Mau-
ra, Secun de la Rosa, Anabel Alon-
so, Enrique Villén, Joaquín Reyes, 
Sílvia Abril, Kira Miró, Julián López i 
Andreu Buenafuente. 
 Com a novetat, El Terrat oferirà 
l’oportunitat a estudiants de cine i 
comunicació audiovisual, que ha-

gin acabat els estudis fa menys de 
quatre anys, per mostrar el seu ta-
lent a través d’un concurs de guions 
originals i divertits, relacionats amb 
l’estalvi energètic, que no durin més 
de 10 minuts i que hauran de pre-
sentar fins al 28 de juny. El veredicte 
sobre el guió guanyador es coneixe-
rà el 6 de juliol.

 Els quatre curts s’estrenaran als 
festivals de Sant Sebastià, Sitges i 
Màlaga. 

NOUS TALENTS / Margarita Cardona, 
consellera delegada d’El Terrat, va 
assegurar, sobre el concurs per a es-
tudiants, que «el valor principal de 
la productora és apostar pels nous 
talents, integrant la llibertat del 
missatge que es vol transmetre a tra-
vés del cine. Volem ajudar els joves 
talents del país».  
 L’any passat es va celebrar la pri-
mera edició de la iniciativa Ciner-
gia, centrada, en aquell cas, en el gè-
nere del terror i el suspens. El pro-
jecte va aconseguir més de 8 milions 
de visualitzacions dels quatre curts 
realitzats –dirigits per Paco Plaza, 
Rodrigo Cortés, Jaume Balagueró 
i Juan Cruz–, que van tenir difusió 
tant en festivals de cine com a través 
de les xarxes socials i les cadenes de 
televisió. H

33 Isabel Coixet. 33 Paco León. 33 Santiago Segura.

espectacles 12 DE MAIG DEL 2015 57DIMARTS


