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Temporada Alta i Focus aposten pel musical amb
73 raons per deixar-te

Títol: Europa Espanya Català

73 raons per deixar-te, un musical escrit per Guillem Clua i Jordi Cornudella i dirigit per Elisenda
Roca, s'estrena aquesta setmana al Teatre Municipal de Girona i a finals de novembre aterrarà al
Goya. Bitó Produccions i Focus aposten amb aquest espectacle pel teatre musical fora de quotes,
com assenyalava Salvador Sunyer durant la presentació del muntatge al teatre barceloní. Una
peça de teatre musical en què els temes estan al servei de l'acció i són equiparables als que
importem", segons Josep Maria Pou, director artístic del teatre Goya, qui afirmava que potser per a
la parella protagonista "hi ha 73 raons per deixar-te, però n'hi ha 584 perquè es quedi al Goya una
llarga temporada". Les dues parelles que protagonitzen 73 raons per deixar-te s'instal·laran al
Goya finals de novembre i els seus responsables els han reservat totes les festes de Nadal. Pou
es mostrava molt satisfet d'acollir un espectacle que recull "la tradició del millor musical ben entès"

Barcelona, escenari del musical

Mercà Martínez, Marc Pujol, Mone Teruel i Abel Folk encarnen els quatre personatges -una parella
que tot just està trencant quan comença l'espectacle- i dos consogres -el pare d'ella, la mare d'ell-
que donen vida a la història. El final de l'amor és el tema al voltant del qual pivoten altres qüestions
d'actualitat que retraten la ciutat de Barcelona actual. Quan aquest espectacle traspassi fronteres
(que, en opinió dels seus autors, les traspassarà), els traductors hauran de fer una molt bona feina
d'adaptació, per exemple, amb un dels 14 números que han escrit Clua i Cornudella: hi ha una
cançó-escena que transcorre per tota la línia 3 del metro de Barcelona. I la Mercè i el Toni, la
parella protagonista, es va conèixer un dia de primavera de 2011 als voltants de l'acampada del
15-M de la plaça Catalunya.

Creació catalana

Hi ha dues parelles a sobre de l'escenari, i l'equip és gairebé igual que el del reeixit T'estimo, ets
perfecte, ja et canviaré, però que ningú esperi veure'n una segona part. "No hi tenen res a veure",
afirma contundent la directora, Elisenda Roca. Ambdós espectacles tenen en comú que aborden
les relacions de parella, i prou. Roca prepara el públic perquè rigui amb les coses que els passen a
aquest parell i també adverteix que portin el mocador. Perquè, com a la vida, no tot és maco, i el
final no és ben bé el que esperem d'una comèdia romàntica.

Abel Folk, que torna a cantar a l'escenari després de molts anys "perquè tinc un gran respecte per
l'actor de musical", qualifica l'espectacle de "comèdia musical gens banal". Andreu Gallén, director
musical de la producció, està molt satisfet de la gran aportació que fa la música de Jordi
Cornudella per fer avançar l'acció, i de que les cançons les interpreten actors. "Defenso a l'actor
que canta i no al cantant que actúa" per donar a les interpretacions "la veritat i la emoció" que han
d'arribar a l'espectador. La veritat i l'emoció d'aquesta història barcelonina que es traslladaran a la
platea amb quatre actors, un piano i un violí.


