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La llum de Grècia arriba al Tívoli amb Mamma Mia!
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Fa pocs dies us vam explicar que vam assistir a un assaig de Mamma Mia! notícia que podeu
recuperar a:
www.teatral.net/ca/noticies/17372/assistim-als-tocs-finals-de-mamma-mia-ja-a-punt-destrena- Avui
hi tornem per certificar que ja tot és a punt: les veus, les coreografies, els protagonistes... Tota la
companyia està ansiosa per obrir-se al públic de Barcelona amb tot l'altíssim nivell que poden
oferir. I amb molta illusió.

Ho certifiquem, perquè hem vist tres escenes de l'espectacle plenes de llum, color i energia. Puc
assegurar que el musical aconsegueix que un petit bocí de Grècia pugi a l'escenari del Tívoli, amb
aquella blancor radiant de les parets i la llum del sol. Ens han ofert (Waterloo i Mamma Mia!)
seguides. Després hem tingut una petita conversa amb els quatre motors de l'espectacle: Paul
Garrington, Director Internacional Associat, Daniel Anglés, Director Resident, Sean Alderking,
Supervisor musical, i Julia Gómez Cora, Directora General de Stage Entertainment. I ens han
acomiadat amb la força de Money. Money. Sempre, amb en Xavi Torras -director musical de
Mamma Mia! Barcelona- acompanyant la música al piano. Ja només queda esperar el dijous dia
26, dia de l'estrena oficial.

Daniel Anglès que ara mateix compagina la feina de director resident amb la de director de Rent
en català- i Julia Gómez han obert l'acte plens de bones paraules: "Tenim molta illusió per
presentar aquesta nova Mamma Mia! ja que, des del 2004, han passat moltes coses. Però
sobretot ha crescut i ha millorat perquè l'han millorat els nous talents que l'interpreten", diuen.
També remarquen el fet que el musical genera "passió" a Barcelona, cosa que no estava tan clara
fa uns anys. Expliquen que és el 8è musical de la història més vist a Broadway , que porta 16 anys
en cartell a Londres i que, de tot el món, només els falta anar a l'Àfrica i a l'Índia. Que no vol dir
que ara mateix ho tinguin previst!

La directora ha dit que ahir es va representar una prèvia que va fer que es deixessin anar "totes
les emocions del públic, al que li va arribar molt bé en aquest espai més recollidet el Tívoli és més
petit que el BTM- fins acabar tot dempeus. Fins i tot una petita personeta que porto a la panxa em
va donar patades!", comenta, feliç, assegurant també que aquests 11 anys se li han posat molt bé
a la Nina i que es troba en el seu "millor moment musical." També ha explicat que li sembla que
està canviant el públic, ja que "hi venen nenes de 6 a 11 anys i en surten emocionades. Jo sempre
recordaré el meu primer musical, quan tenia 9 anys!"

Paul Carrington ha afegit que "Durant 11 anys hem après molt, tant d'aquest musical com d'altres
coses que hem anat fent. Però el que més m'ha satisfet ha estat veure com ha pujat la mitjana del
talent. Això té molt a veure amb la feina que ha fet Stage Entertainment a les seves escoles..." I
sobre la Nina: "És fantàstic veure com ha evolucionat amb el temps! Tots entenem i veiem les
coses diferents conforme anem madurant i, la manera en què ara Nina afronta el personatge,
converteix Mamma Mia! en un altre espectacle amb noves emocions. L'admiro molt, molt!"

Sean Alderking afirma que està "absolutament d'acord amb tot el que ha dit en Paul" i recorda les
primeres audicions: "A Madrid, quan vam començar la primera vegada, va ser molt difícil trobar
persones que cantessin, ballessin i actuessin al mateix temps. Les vam trobar, però va costar. Ara
hem hagut de triar entre vàries opcions totes bones. El punt de partida és altíssim tant de l'equip
actoral com dels músics." Julia Gómez ho adjudica a que "ells saben treure el millor de cada



companyia. I fan que els espectacles es mantinguin vius, fan alguns canvis... I el públic també és
més llest." Com anècdota ens han explicat que fa un parell d'anys es va fer per primer cop a un
país oriental. "Es va fer a Shanghai amb l'elenc d'allà. Veure'ls les cares va ser tota una
experiència!"

I el missatge final: "Des de Stage estem satisfets i el nostre projecte és seguir portant musicals a
Espanya." Ahir mateix us explicàvem que el Mario Gas dirigirà Don Quijote, també d'Stage. Totes
els ponen!


