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El 26 de gener farà 20 anys que s'estrenava Rent a Nova York emocionant tothom. Tenia tots els
ingredients per connectar: la història passava a la ciutat i la protagonitzaven els seus joves, una
generació que lluitava per sobreviure a la falta de feina i de diners i, sobretot, contra la SIDA, que
bategava sense pietat. Rent es va convertir enseguida en el Hair d'una nova generació que
s'aferrava a la vida malgrat, des de fora, se'ls organitzés la mort, sigui via Guerra del Vietnam o via
SIDA. A més, l'estrena de Rent anava acompanyada de la dolguda notícia de la mort del seu autor
(música, lletra, llibret...), Jonathan Larson, un dia abans, com just per no veure com naixia el que
seria la seva obra cabdal.

Com no podia ser d'una altra manera, per la rabiosa actualitat i pels sentiments que desprenia,
l'espectacle es va anar convertint en un fenomen a nivell mundial. Va estar 12 anys en cartell a
Nova York i també es va fer a diversos països, aconseguint nombrosos premis. L'any 1999, Focus
i Rock&Pop (l'actual Stage Entertainment), el van portar a Barcelona, controlat i dirigit pels
responsables de la versió americana Michael Greif, director de Rent a Broadway i Abby Epstein,
que en va assumir la direcció aquí. Es va estrenar en castellà al Teatre Principal. Un jove Daniel
Anglès, que va debutar a l'escenari l'any 1996, al naixement de la companyia també fenomen El
Musical Més Petit, hi interpretava el paper de Marc Cohen. No el va deixar indiferent: "La directora
ens va dir el primer dia d'assaig que entrar en contacte amb Rent ens canviaria la vida. Jo no m'ho
vaig creure... però així va ser. Vaig pensar que algun dia la dirigiria i fa 17 anys que em preparo
per fer-ho. L'efemèride dels 20 anys de l'estrena a Nova York ha estat, finalment, el moment
escollit," ens va dir ahir, durant la presentació als mitjans del musical. Un somni, doncs, que s'ha
fet realitat, coincidint també amb els seus 20 anys com a professional, durant els que s'ha guanyat
la confiança de les grans productores i ha exercit de Director Resident de musicals com Mamma
Mia!, Los Miserables, La Bella y La Béstia, Rent... L'any 2010 va dirigir una de les versions més
fidels a Broadway de Hair. Bé, el currículum és inacabable.

LA VERSIÓ AL CATALÀ

Aquesta versió no és igual que la que es va veure al Principal. Daniel Anglès en volia fer una
producció nova dins dels límits que marquen els drets i ho ha aconseguit. Amb l'ajut de Marc
Gómez, que també intervé com actor, tots dos han fet l'adaptació de les lletres al català. Cal dir,
pels que no l'heu vist, que amb això ja n'hi ha prou ja que és un espectacle pràcticament cantat al
100%.

La història passa a Nova York a principis dels 90. I això és inamovible. "L'obra és plena de
referents d'allà i s'han de mantenir. Vam posar especial atenció a aquells que, si no ets d'allà no
s'entenen, i vam mirar com podíem transportar-los a la nostra cultura. Ens hem passat molts dies i
moltes nits canviant fins i tot síllabes per tocar sense tocar res i apropar-ho al màxim. És un
espectacle amb molta informació i cal que soni de la manera més natural possible en català." Us
podem garantir que sona molt i molt bé. Ens van regalar uns petits tasts i sembla que sempre
s'hagi cantat en català!

L'ARGUMENT



Rent s'inspira en l'òpera La Bohème. Se centra en un grup de joves artistes que conviuen en un
apartament llogat a Nova York. Compartirem amb ells un any de la seva vida (exactament 525.600
minuts o temps d'amor), veient com, malgrat el que està passant, la falta d'esperança i els amics
que desapareixen, els joves mantenen la illusió, la creativitat i les ganes de tirar endavant. "Ara,
amb la crisi que ens envolta, hi ha una generació a la que explicar aquesta història. I n'hi ha que
han crescut amb Rent! Per exemple, la Mireia Orrit, que fa la Mimí, tenia 2 anys quan es va fer a
Barcelona!" I és tan actual que parla de no poder pagar el lloguer, de desnonaments i d'ocupes!

El repartiment queda així: Nil Bofill (Mark); Víctor Arbelo (Roger); Mireia Òrrit (Mimí); Xavi Navarro
(Tom); Albert Bolea (Angel); Roger Berruezo (Benny); Querat Albinyana (Joanne); Anna Herebia
(Maureen); Lu Fabrés (Alexi, venedora i altres); Jana Gómez (Pam, Ionqui, Mare de Mimí i altres);
Víctor Gómez (Gordon, Venedor, Policia i altres); Edgar Martínez (Steve, Netejavidres, Indigent i
altres); Lucía Torres (Ali, Mare d'en Mark, Indigent i altres); Iban Valero (Jeff, Pare Joanne, Camell
i altres); Oriol Burés (Paul, Cambrer, Indigent i altres); Marc Gómez (swing) i Carol González
(swing). Tots són actors-cantants. Hi ha també cinc músics en directe i l la direcció musical és de
Miquel Tejada, la coreografia d'Òscar Reyes, l'escenografia i vestuari de Raquel bori, Marc Salicrú
i Marc Udina; el so de Jordi Ballbé i Albert Ballbé: les llums de Xavi Costas i Daniel Anglés... i així
fins més de 50 tècnics.

Per a Daniel Anglès, tot i ser un musical amb un equip immens, el que explica demana proximitat i
un local que lligui amb l'esperit d'aquests joves. Per això van buscar un teatre on encaixés:
"Necessitàvem un escenari gran, però que el contacte amb el públic es respirés de manera
diferent al dels grans teatres de la ciutat. Ho vam presentar a diverses empreses i productores i he
de dir que tothom ens va respondre molt bé. Però també volíem la llibertat d'una sala alternativa i
que tingués el ressò de l'Off Broadway, on es va estrenar. Vam tenir la immensa sort que l'Aliança
del Poblenou ens acollís, ens han obert les portes amb una generositat absoluta. Admiro i vull
donar les gràcies a la gent que han aconseguit mantenir l'entitat com és i que no es converteixi en
una altra cosa. Això ens permet entrar a la ciutat per una altra porta i una llibertat que no imaginem
fora d'aquí."

LA PRODUCCIÓ

Per fer possible l'espectacle han creat una empresa i asseguren que no hi ha diner públic. Javier
Pérez-Tenessa, fundador i president d'honor de eDreams, ha estat, finalment, qui ha assumit la
producció fent possible el muntatge: "Estic feliç d'estar en cultura! Tot en l'obra és molt
emocionant, la mort de l'autor, en qui està molt inspirat el text; la preciosa música, el crit a la vida,
les paraules de Larson tipus: 'El contrari de la Guerra no és la Pau, és la Creativitat'... I igualment
de bonic ha estat assistir a tot el procés, el càsting, els arranjaments, les coreografies... Ha estat
tornar a viure l'energia del principi de eDreams!", assegura.

Només faran 50 funcions. "Aquest és el pacte. Tenim més de 50 persones que han aturat la seva
vida per implicar-se a Rent i no els podem demanar més, a no ser que funcioni molt i molt bé i
sigui el públic que ho demani. Nosaltres estem oberts al que pugui sortir i a seguir tant com sigui
possible, però ara per ara, ens agafem a 50 funcions com a punt de partida," diu Anglès.

En arribar aquí tot van ser comentaris plens de illusió per part dels artistes, preguntes normals per
part de la premsa i preguntes de fans per part d'una premsa més jove, molt al cas de cada
personatge. Res va ser normal: parlaven amb nosaltres i, de cop i volta, es posaven a actuar
aprofitant que eren a escena. La seva força, l'energia, la passió, la visceralitat, la veritat que hi
posen i les ganes de donar-ho tot, només es poden entendre si els aneu a veure, jo no ho sé
explicar. Però me'ls hagués menjat a petons!


