
36  Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat

Teatre Coordina  
Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Per dirigir Rent, Daniel Anglès no 
ha agafat ni el guió. Se la sap de 
cor des que el 1999 va 
interpretar el rol de Mark Cohen 
en la primera i única producció 
del musical de Jonathan Larson 
que s’ha fet a l’estat. “Fa disset 
anys que viu en mi”, confessa. 
És, una mica, l’obra de la seva 
vida. Es va estrenar en un teatre 
de l’Off Broadway de Nova York el 
1996 i va ser el primer cop des 
d’A chorus line (1975) que la 
gent de la ciutat es veia en 
escena. No hi havia barricades, 
ni fantasmes, ni guerres, només 
persones normals amb texans i 
vambes. “Va ser una revolució”, 
constata Anglès. 

El que volia el director era 
recuperar a Barcelona –la ciutat 
on va anar millor Rent, després 
de Nova York i Londres– l’esperit 
original i que els espectadors 
“surtin del teatre amb el mateix 
impacte que quan es va 
estrenar”. No és casualitat, 
doncs, que l’òpera rock arribi al 
Casino de l’Aliança del Poblenou, 
un teatre antic i fora del circuit, 
on s’hi fan concerts, però on s’hi 
veu poc teatre. “Volem entrar a la 
ciutat per un lloc diferent, 
generar sensació de canvi, 
d’excepcionalitat”, afegeix. 

Com en una sala alternativa
A tot això cal afegir que la 
producció és seva. Simplement, 
perquè buscava ser lliure al 
100%. Va parlar amb productors 
privats, però no es va acabar 
d’entendre amb ningú. O ells 
declinaven l’oferta. O ell no 
estava disposat a cedir. “Aquí 
correm el mateix risc que si 
anéssim a una sala alternativa, 
amb la diferència que al Casino 
de l’Aliança hi caben 800 
persones”, indica. i seran ns 
al 20 de març: només 40 
funcions. Després, potser fan el 

Disset anys vivint amb ‘Rent’
Daniel Anglès ha acomplert un somni: dirigir el musical de Jonathan  
Larson lliurement així com es va fer a Nova York als 90. Per Andreu Gomila

salt a un gran teatre del circuit. I 
ns i tot, potser, porten Rent en 

castellà a Madrid.
Rent parla d’un grup de joves 

artistes de l’East Village que 
malden per tirar endavant, en un 
context social molt malmès per 
l’esclat de la sida. Una 

comunitat, segons Anglès, que 
s’enfronta a la malaltia i a la mort 
a través de la vida i l’amor. “És un 
clàssic que manté una vigència 
absoluta”, afegeix. I més en els 
temps que corren, on els menors 
de 35 anys han patit de ple la 
sacsejada de la crisi.
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Anglès avisa que el musical és 
un espectacle de “decibels 
emocionals” i que no tots els 
cantants poden posar-se en la 
pell de Roger, Mimi, Maureen o 
Benjamin. “L’actor que fa Rent 
ha de tenir personalitat. Aquí hi 
ha una companyia que explica 
una història i es necessiten 
intèrprets que puguin donar el 
seu punt de vista sobre la 
funció”, dispara. 

La partitura no és gens fàcil: 
Larson es va inspirar en La 
Bohème de Puccini per escriure-
la. “Cal una força controlada i, a 
més, els cantants han de ser 

bons actors”, remata. Ell té 
talents consagrats com Roger 
Berruezo, però sobretot 
promeses com Víctor Arbelo (Per 
sobre de totes les coses, Mar i 
Cel, Le llaman copla), Nil Bofill 
(Los miserables), Xavi Navarro 
(Hoy no me puedo levantar), 
Albert Bolea (Dies normals) 
Mireia Òrrit, Anna Herebia (Per 
sobre de totes les coses) i Queralt 
Albinyana (Dei Furbi). Tots, esclar, 
gairebé han matat per participar 
en aquest espectacle, mite i 
repte per a qualsevol cantant. 

Anglès diu que ha tingut la sort 
de trobar gent que l’ha mirat als 
ulls i li ha dit ‘fem-ho’ quan els ha 
proposat una bogeria. Rent és 
una bogeria que haurà valgut la 
pena.

Rent arriba al Casino de 
l’Aliança del Poblenou el ds. 23.
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La gent sortirà 
del teatre amb el 
mateix impacte 
que quan es va 
estrenar


