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Mario Gas dirigirà el musical 'El hombre de La
Mancha'

Títol: Europa Espanya Català

El prestigiós director català Mario Gas ha estat l'escollit per la productora Stage Entertainment per
dirigir el musical El hombre de la Mancha. Gas treballarà així per primera vegada amb la
productora líder d'espectacles musicals a Europa, en el que les dues parts han qualificat com una
"molt desitjada collaboració des de fa anys. I què millor que amb el nostre musical més
internacional!"

El musical s'estrenarà l'agost del 2016, coincidint amb l'any del IV Centenari de la mort de
Cervantes. Tota una aposta que pujarà a l'escenari del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, on es
representarà només durant 3 setmanes, per passar a l'octubre a Madrid, al Nuevo Teatro Alcalá,
on romandrà tota la temporada.

Així, la productora Stage Entertainment podrà veure complert aquest gran somni, per al que des
de fa 15 anys està apostant i treballant: que el gènere musical triomfés al nostre país. Avui el
musical està més consolidat que mai i els somnis tan vius com el primer dia. I per a molts,
semblava un impossible!

La temporada que ve serà, doncs, temporada referent per a Stage perquè veurà assolits dos dels
seus grans projectes: poder treballar amb el prestigiós director Mario Gas, i portar a escena
aquesta èpica aventura quixotesca.

Mario Gas estarà acompanyat a la nova proposta per un equip creatiu de luxe: Paco Delgado,
nominat a l'Oscar per Los Miserables, guanyador de 2 Goya de l'Acadèmia, i habitual en les
pellícules de Pedro Almodóvar, serà el dissenyador del vestuari; María Pagés, Premi Nacional de
Dansa, serà l'encarregada de coreografiar aquesta producció. I el dissenyador de l'escenografia
Tom Pye, nominat en 2004 als Premis Tony pel seu treball a El violinista en el tejado i que ha
treballat amb directors d'òpera, televisió, cinema i teatre tan dispars com Peter Brook, Chen Shi
Zheng, Nicolas Hytner, o Phyllida Lloyd, entre d'altres.

Stage Entertainment prepara una versió nova, moderna, i propera, creada de zero a partir del
llibret i de la música originals, però respectuosa amb la història i la meravellosa partitura. Ja s'està
treballant en l'adaptació i versió del llibret, i el repartiment es tancarà a principis de 2016.

El tema principal d'aquest musical, El sueño imposible es va convertir en un èxit mundial, gràcies a
les diferents versions que de la mateixa van fer cantants com Elvis Presley, Frank Sinatra, Plácido
Domingo, Il Divo, o Jacques Brel entre d'altres ...

Per Júlia Gómez Cora, Directora general de Stage Entertainment "Volíem honrar aquesta gran
figura de la literatura universal de la manera que millor sabem, fent una versió de l'obra com mai
s'havia vist fins avui. Teníem clar que si l'ambició era gran i la idea d'alçada, havíem de comptar
amb un director exquisit i exigent amb el que mai havíem treballat. I aquest és Mario Gas."

Per la seva banda Mario Gas destaca que "Em van oferir aquest musical fa 20 anys i al final no
vaig poder fer-ho. És un regal el poder fer-ho ara i en aquest moment amb una empresa de
l'envergadura i qualitat de Stage Entertainment. Aquest musical és gairebé un joc de Commèdia
dell'Arte, hi ha personatges que interpreten a altres personatges. Hi ha un joc aquí molt simple,
que no esquemàtic, que va per altres viaranys. Aquí tots els criminals de la presó adopten
personatges que Cervantes distribueix i junts somien. I Cervantes somia en la mesura que ho fa



Don Quixot..."


