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Primera fila    icult
El bon moment dels musicals a Barcelona LLL

MARTA CERVERA
BARCELONA 

M
anu Guix i Àngel Llàcer 
van debutar el 1998 al 
Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC) amb la 

companyia El musical més petit i 
l’aplaudit muntatge musical El som-
ni de Mozart, inspirat en l’òpera La 
flauta màgica. Aquesta nit, gairebé 20 
anys després, tornen, aquesta vega-
da a la Sala Gran, amb una atrevida 
proposta que transforma Molt soroll 
per no res, de William Shakespeare, 
en una comèdia musical ambienta-
da en el Hollywood dels anys 50 que 
inclou 18 números musicals.
 «Hi ha diverses capes de realitat 
en l’obra», explica Llàcer. Per una 
banda hi ha la història real, la mas-
carada dels amants de Sicília, el text 
de Shakespeare protagonitzat per 
dues parelles d’enamorats. Per un 
altre costat hi ha la ficció, el que ro-

Shakespeare
Hollywood & Porter
15 actors i 10 músics converteixen 
‘Molt soroll per no res’ en un musical 
ambientat en la meca del cine

llàcer i Guix intenten atraure nous 
públics amb «una versió de fàcil 
digestió, divertida i gens frívola»

DAVID RUANO / TNC

Anys 50 Els actors, amb Llàcer (tercer per la dreta), en una escena de l’espectacle.

Un munt de cares noves recolzen Ni-
na, incombustible protagonista de 
la versió espanyola de Mamma Mia!, 
el musical basat en cançons d’Abba. 
Fa tres dies que el nou repartiment 
–només tres intèrprets més, a més 
de Nina, repeteixen– ha comen-
çat a assajar en un espai a prop del 
Poblenou. Tots estan pendents de 
qualsevol indicació que facin Nic-
hola Treherne, coreògrafa, i Paul 
Garrington, el director britànic que 
des del 2001 s’ha encarregat de po-
sar en solfa els muntatges d’aquest 
musical al món. «La qualitat dels in-
tèrprets ha millorat molt a Espanya. 

MARTA CERVERA
BARCELONA Moltes cares 

noves a 
‘Mamma Mia!’
L’aclamada Nina lidera els assajos amb un 
sòlid repartiment amb actors novells i veterans 

La primera vegada que vaig fer un 
càsting a Madrid fa 11 anys gaire-
bé vaig haver d’agafar els que s’hi 
van presentar. No tenia gaire opció. 
Ara, per cada rol hi havia 10 possi-
bles candidats», comenta Garring-
ton. A Clara Altarriba, que encarna 
Sophie, la filla de Donna (Nina), la 
deixa pels núvols. I per descomptat 
a Nina, talismà de la versió espanyo-
la des de l’estrena d’aquest musical 
que protagonitzarà per quarta ve-
gada: «Quan em van proposar tor-
nar a muntar Mamma Mia! vaig po-
sar com a condició comptar amb Ni-
na», recorda.
 L’auge del musical a Barcelona ha 
agafat Altarriba de ple, ja que aques-

ta noia de 22 anys va superar amb 
una setmana de diferència tant el 
càsting del famós musical com el de 
Molt soroll per no res. Actualment l’ac-
triu va de bòlit entre tots dos, però 
feliç. «En el muntatge del TNC hi in-
terpreto dos rols petits», diu Altar-
riba, que agraeix que Stage Enter-
teinment, productora com anterior-
ment de Mamma Mia!, li hagi permès 
compaginar les dues feines. Els es-
pectacles coincidiran a la cartelle-
ra l’última setmana del mes, ja que 
Mamma Mia! s’estrena al Tívoli el 26 
de novembre.
 «Sophie no és una noia pàmfila si-
nó una jove que vol descobrir qui és 
el seu pare, un conflicte important 



El bon moment dels musicals a Barcelona LLL

espectacles 15 D’OCTUBRE DEL 2015 49DIJOUS

den als estudis en els quals es des-
envolupa aquesta nova versió. Tots 
dos, realitat i ficció es barregen du-
rant les dues hores i mitja que dura 
el muntatge. «He sigut molt fidel al 
text, l’essència és la mateixa», afir-
ma Llàcer. Per al director aquesta 
és una obra on «la  rauxa guanya al 
seny», afegeix. «La música no altera 
l’obra de Shakespeare, al contrari, la 
potencia».
 Quinze actors (sis de seleccionats 
en un concorregut càsting) i deu mú-
sics interpreten el muntatge que li-
deren David Verdaguer (Benedicte) 
i Bea Segura (Beatriu). Els seus per-
sonatges són dos autèntics espadat-
xins de les paraules, que juren i per-
juren que l’amor els és aliè però aca-
baran claudicant. 
 La majoria del repartiment es 
compon d’actors de text com Victò-
ria Pagès (Leonata), Aida Oset (Hero) 
però també n’hi ha amb experiència 

en el musical com Jordi Coll (Don Pe-
dro), Marc Pociello (Claudio), i Lloll 
Bertran, que té un paper petit com a 
figurinista fashion i sibarita. Tots han 
hagut de treballar a fons per sentir-
se còmodes amb els 18 números mu-
sicals amb temes, majoritàriament, 
de Cole Porter. D’ell sonaran, entre 
altres, famoses cançons com Let’s do 
it, Night and day i Begin the Beguine. Les 
cançons s’interpretaran en dos idio-
mes, en català i en anglès. Aquest úl-
tim «és l’idioma que s’utilitza en al-
guns moments dels rodatges quan 
es graven les pel·lícules», aclareix 
Llàcer, que també s’ha reservat un 
paper en el muntatge. «El contrac-
te que vaig firmar amb el TNC exigia 
que actués», explica el director, que 
encarnarà un realitzador de cine. 
 Manu Guix, el director musical, 
agraeix la confiança dipositada en 
ell per part dels actors. «Molts no 
havien cantat mai i han demostrat 

una gran valentia», comenta satis-
fet després de vuit setmanes d’in-
tensos assajos. Per a ell, treballar 
amb una petita orquestra també 
suposa un gran repte. No està acos-
tumat a disfrutar de tants mitjans. 
«És la primera vegada que treballo 
en directe amb violí, viola, violon-
cel, baix, guitarra, saxo, trompeta, 
trombó, bateria i piano, sense cap 
recurs tecnològic i tot en rigorós di-
recte», diu el director musical. En 
aquesta ocasió ell i la seva orquestra 
se situaran en una plataforma sus-
pesa a sobre de l’escenari. 
 Llàcer ha dissenyat la dramatúr-
gia juntament amb Marc Artigau, fi-
del col·laborador, a partir d’una tra-
ducció de Salvador Oliva. Després 
d’eliminar 25 pàgines de l’original 
«d’escenes que es repetien», i d’afe-
gir-hi les cançons i el toc cinemato-
gràfic, ha quedat «una versió de fàcil 
digestió, divertida i gens frívola». La 

seva intenció és acostar Shakespea-
re al públic i entusiasmar-lo amb un 
muntatge espectacular.

REUTILITZACIÓ / També ho serà en 
l’apartat de vestuari, ja que hi hau-
rà gairebé 100 canvis d’indumentà-
ria, set per actor. Els decorats han si-
gut creats utilitzant elements d’al-
tres escenografies del TNC. El 
tàndem format per Llàcer i Guix, 
autors de muntatges musicals 
d’èxit com Geronimo Stilton al Regne 
de la Fantasia i El Petit Príncep, que tor-
narà per Nadal tenen un públic fi-
del que esperen tornar a sorpren-
dre, aquesta vegada amb una desen-
fadada versió d’un Shakespeare a 
l’escenari principal del TNC. «És un 
gran espectacle concebut perquè la 
gent que entri per la porta d’aquest 
teatre no vulgui sortir d’aquí mai 
més». El musical estarà en cartell 
fins al dia 29 de novembre. H

«La música no 
altera l’obra de 
Shakespeare, la 
potencia» diu 
Àngel Llàcer

«Molts actors no 
havien cantat mai. 
Han sigut molt 
valents», aplaudeix 
Manu Guix

que espero transmetre», ressalta Al-
tarriba, que té una mica d’experièn-
cia, ja que va intervenir en el musi-
cal de petit format L’esbudellador de 
Whitechapel, al Teatre del Raval. Res 
a veure aquella comèdia negra amb 
Mamma Mia! Encara que tres dies 
són pocs per confraternitzar, desta-
ca el «bon ambient» que s’ha creat en 
l’equip. De Nina en destaca la seva 
professionalitat: «Sempre la veig su-
perenfocada en la feina, molt atenta 
a qualsevol detall», diu l’actriu.
 Olga Hueso és una altra de les ca-
res noves d’aquest musical ambien-
tat en una illa grega, en la qual Don-
na prepara el casament de la seva fi-
lla sense saber que aquesta ha invitat 

tres dels seus exnòvios per esbrinar 
quin és el seu progenitor. Hueso en-
carna Tanya, amiga de Donna especi-
alista a col·leccionar marits. «El meu 
personatge és un bombó», diu Hue-
so. Aquest és el seu segon musical des-
prés d’haver debutat a Sister Act com 
a Madre Superiora i germana María 
Lázaro. «Jo no sóc cantant però ai-
xò és un somni», indica l’actriu an-
dalusa. «Tanya és una dona dura però 
també fràgil. És una supervivent. Ha 
aconseguit el que volia en la seva vi-
da però té moltes cicatrius».
 Eva Diago, que encarna Rosie, l’al-
tra amiga de tota la vida de Donna, 
té més experiència en musicals, i en-
tre els seus últims rols figura el de 

Madame Thénardier a Els Miserables. 
Per a Garrington, a Mamma Mia! són 
tan importants les cançons com els 
conflictes dels personatges que s’ex-
pliquen a través de les melodies. Per 
aquest motiu, malgrat que Abba va 
triomfar cantant en anglès, en el mu-
sical les peces sempre es tradueixen a 
l’idioma del país on es representa.
 «Els temes d’Abba, i més els de 
la seva última època, són poemes 
que expliquen petites històries. És 
important que el públic els entengui 
per identificar-s’hi», assenyala. El di-
rector no descarta incloure paraules 
en català i fins i tot algun accent an-
dalús a fi d’acostar encara més l’obra 
a l’espectador. H

La jove actriu Clara 
Altarriba alternarà 
el musical d’Abba 
amb ‘Molt soroll  
per no res’

JOAN CORTADELLAS

ENTREGATS Nina (centre) i els seus nous companys, ahir, durant un assaig.

‘MAR I CEL’
J El musical de més èxit a 
Catalunya ha tornat a tirar 
l’àncora al Teatre Victòria.

EN CARTELL

‘EXCÍTAME’
J Història d’un crim real que va 
inspirar el film La soga, de 
Hitchcock. Club Capitol. 

‘VAN GOGH, EL MUSICAL’
J Aquesta comèdia enfronta dos 
pintors postimpressionistes: Van 
Gogh i Gauguin. Teatre del Raval. 

‘73 RAONS PER DEIXAR-TE’
J El Goya acollirà al desembre 
aquesta comèdia romàntica de 
Guillem Clua i Jordi Cornudella. 


