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Durant la roda de premsa de Patufet. El Musical que s'ha celebrat aquest matí, algú ha dit que "és
el primer conte que ens expliquen i que expliquem als nostres fills." Això sí que és un currículum!
Probablement per això i per moltes coses més, ara ens arriba en format musical. És una producció
d'Anexa i el primer espectacle familiar (recomanat per a menors de 99 anys) de la productora.
L'interpreten Pol Nubiala, Pau Doz, Xènia Reguant, Jofre Borràs, Miquel Malirach i dues Aines:
Aina Quiñones i Aina Ros, que interpreten en Patufet, tornant-se les funcions. Els podrem veure
del 31 d'octubre al 24 de gener, els dissabtes a les 16 h i els diumenges, a les 12 i 16.30 h. És
improrrogable perquè el Coliseum ja té pactat que el desembre torni The Hole i l'escenografia és
incompatible.

La roda de premsa no ha estat una més. Hi han assistit "un destacat grup de periodistes
internacionals representants de diversos països," que eren els nens i nenes de 4rt curs de l'escola
Castella, de Barcelona i "uns quants periodistes locals", que érem nosaltres. Seien al davant
nostre, a les taules-cabaret tan boniques del local: "Els nois i noies que vinguin a veure el musical
podran fer com es fa sempre aquí: cridar els cambrers amb el timbre perquè els portin begudes i
sucs i chuches per berenar!", diu Toni Albaladejo, de Anexa. L'acompanyava a la presentació
Mercè Pascual, també de Anexa, que ens ha explicat els orígens: "Teníem moltes ganes de fer un
espectacle així, que els nens i nenes el puguin somiar, imaginar... Vam fer un llistat de idees cada
un i vam coincidir amb en Patufet com a primera proposta. És una història que la trobes a diferents
cultures i amb diferents noms, però que està molt arrelada a Catalunya." Albaladejo ha afegit que
"A més, no està gens contaminada per Disney!"

Per tot plegat, ho van tirar endavant. La van encarregat al mateix equip de Pegados i Merda
d'artista: Ferran González i Joan Miquel Pérez (autors) i Alícia Serrat (direcció)."Volíem sobretot
que tingués moltes capes de lectura, que els nens disfrutessin però els grans també," continua
Pascual. N'ha sortit una "reinvenció del conte, perquè va més enllà d'una versió. A loriginal hi
passen molt poques coses. L'hem allargat i l'hem enriquit amb nous personatges i noves
aventures", afirma la directora.

EL NOU PATUFET

Ens han fet un parell d'escenes i hem pogut veure que, efectivament, no s'assembla gens al
clàssic: hi ha uns mafiosos molt dolents que busquen un diamant, una Marieta molt delicada que
canta... I en Patufet, que només apareix a les escenes de fantasia (on surten personatges com la
Tecla, molt eixerida o el Click, un Playmobil rondinaire) i on no hi ha comparació de mides
possible. Quan surt amb la mare o altres, és tan remenut que no es veu.

En Patufet, cansat de ser tan petit, vol demostrar que pot fer les mateixes coses que els altres. Un
dia la mare accepta que porti tot sol l'esmorzar al pare i comença un viatge tan ple de perills com
de sorpreses i emocions, que compartim tots amb ell. Durant el viatge canten moltes cançons el
Patim, Patam, Patum també!- en directe, sobre música gravada: "Posar músics en directe seria
molt difícil de pagar! Ja sabeu que els espectacles familiars no tenen el mateix preu que els altres,
hi ve molta gent de la família i no pot sortir tan car; a més, hi ha l'IVA... però és com si fos en
directe tot, se sent molt bé!", assegura Albaladejo, que ens comunica que han gravat ja un disc



amb totes les cançons del musical.

El muntatge es mou davant d'unes projeccions d'audiovisuals de Daniel Escalé en semi 3D que
mostren, ocupant tota l'extensió del fons de l'escenari, els paisatges per on viatja en Patufet i les
descobertes que va trobant. Cristina Miralles ha fet les coreografies i Jordi Bulbena s'ha ocupat del
vestuari i de la Direcció d'Art.

COMENÇA LA RODA DE PREMSA

Ens han donat un dossier de 2x3 cm avisant que hi havia "algun error a la pàgina 3" Després de la
broma, ens n'han donat un altre igual però ja més gran. I ja amb el dossier a la ma, els Destacats
periodistes internacionals tenien la prioritat per començar a fer les preguntes. Probablement ha
estat la roda de premsa en la que he sentit més preguntes des de que faig aquesta feina. Ha estat
molt curiós, perquè aquests periodistes pregunten coses que nosaltres no sabem però que no
gosem preguntar: "Com ho feu per perdre la vergonya?; Com es fa per aprendre un text de
memòria? Porteu pinganillu?..." I sobretot, han fet preguntes sobre el Bou, al que no hem vist ni
ens en han volgut parlar: "Tot el que afecta al bou és sorpresa. S'ha de veure en directe."

Les nostres preguntes no han tingut cap importància!


