
http://www.teatral.net/ca/noticies/18003/deadline-un-musical-improvisat-a-contrarellotge-a-lalmeria-teatre

Secció: Teatro
28/04/2016

Deadline, un musical improvisat a contrarellotge a
lAlmeria Teatre

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Àngels Castuera

La companyia MalRayo, intergada per Jose Malaguilla i Rai Borrell, omple les nits de dissabte de
cançons i improvisació l'Almeria Teatre amb Deadline, un espectacle dirigit per Joan Maria Segura,
que ajunta l'art de la improvisació amb el poder dels musicals i la força de la comèdia. Deadline,
que es va estrenar al Teatre Eòlia i ara s'ha instal·lat a la sala de Gràcia, és un pas endavant
respecte el muntatge anterior de la companyia d'improvisació Malrayo, Improadway. Hem parlat
amb tots els artífexs d'aquest agosarat experiment que aplega un apart dramatitzada amb la
improvisació de text i musical.

Deadline parteix de la història de John Stickie, un autor en

plena crisi creativa que ha d'acabar un encàrrec: escriure un nou musical després del fracàs de
l'última obra que ha fet. El seu productor ja no li dóna més temps, la seva xicota amenaça amb
deixar-lo i també té un deute amb un perillós mafiós al que va demanar un préstec. L'encàrrec s'ha
de lliurar just en el moment en què acaba l'espectacle que els MalRayo estan oferint al públic, de
manera que Deadline esdevé una veritable línia mortal.

Partint dels personatges fixes' de la trama, que són el mateix John Stickie (Dídac Flores), el
productor i la xicota (que fan Jose Malaguilla i Rai Borrell), el públic inspira els tres actors, que van
desenvolupant diferents històries que podrien ser les del musical que ha d'entregar en John. Quina
serà la història definitiva...això se sabrà, obviament, al final de la funció, i el públic ho decidirà.

Improadway' es fa gran

Els dos integrants de la companyia veuen aquest espectacle com un esglaó més amunt del que ja
havíen fet amb Roger Julià a Improadway. Potser Deadline n'és el germà gran'? "Depèn de com
t'ho vulguis mirar, diu el Rai Borrell. "Pot ser el germà gran, més madur, més acurat en la definició,
més ambiciós, però també pot ser el nen que s'ha fet gran, amb la mateixa fantasia, creativitat i
frescura però amb més experiència i per tant els objectius més clars. Per a Jose Malaguilla, l'altre
meitat de Mal Rayo, "és una molt bona definició. Improadway era el nostre homenatge als
musicals, on incorporàvem la música i les cançons improvisades en directe i una imatge elegant,
fugint de la impro més de xandall', que diem nosaltres.

Però amb Deadline hem fet una passa endavant.

Assegura Malaguilla que han tingut la sort de comptar amb el Joan Maria Segura portant la batuta i
detenir un fil argumental, personatges i escenografia d'obra de teatre de text. A més, amb les
improvisacions integrades a l'argument -com els esbossos d'històries que comença el protagonista
per tal d'acabar l'encàrrec que ha de lliurar al matí següent- l'espectacle guanya en originalitat.

Barrejar creació fixada i impros

Joan Maria Segura, avesat en la direcció d'espectacles musicals ( en destaquem Lo tuyo y lo mío,
El crim de Lord Arthur Sevile, van rebre la trucada dels Malrayo: "van dir-me que volien anar més
enllà d'un espectacle d'improvisació. Van plantejar una idea que al llarg d'unes reunions creatives
vam anar desenvolupant en equip. Més tard el Jose va escriure diàlegs i jo els vaig plantejar com
veia els personatges, que havien d'estar molt fixats i clars per després contrastar-los amb els



personatges de la improvisació, que cada dia són diferents.

"Va ser un procés conjunt i desordenat com molt dels processos creatius. Recordo que la idea era
crear un dramatúrgia, definir un pretext" per poder "enllaçar" diverses impros", assenyala el Rai.
Fixar aquests micro-personatges que aparèixen com a esquelet de l'història ha estat gratificant.
Haig de dir que li tinc especial carinyo al paper de dona que faig, la Katherine", afegeix.

La mirada externa es feia necessària, indica Malaguilla, perquè "apareixia una estructura més
complexa, i perquè hi havia una part escrita amb personatges establerts.

A més, vam pensar en el Joan María Segura pel seu vessant com a coreògraf (tenim unes
coreografies de l'inici i el final de l'espectacle molt "mones" i adaptades per nosaltres que no som,
ni molt menys, ballarins). I pel seu recorregut com a director, que ens agrada molt, i la seva
vinculació amb els musicals". Rai Borrell rebla l'argument: "era doblement efectiu apostar pel Joan
Maria, és un absolut plaer treballar amb ell, un regal".

Controlant el descontrol

El resultat en escena és efectiu i barreja en dosi justa cadascun dels elements, sense grinyolar.
Podria semblar que aconseguir-ho ha comportat la feina més feixuga, però si ens guiem pel que
diuen els creadors, no ho ha estat tant: "El que si em va fer una mica patir, va ser el fet de no tenir
control d'unes escenes en les que no saps què passarà, qui sortirà i com s'acabarà", diu Segura.
"És una mania que tenim els directors, volem controlar-ho tot! Però després t'adones que, la
cirereta, el millor de l'espectacle, és el no control, la impro i jugar cada dia amb el material que et
trobes. A l'escena té el control absolut el Dídac, és qui mana i qui decideix quan acabar la impro i
passar a l'altra escena".

Ha arribat el moment de que el Dídac, per al·lusions (i per la responsable funció que té en el
desenvolupament de l'espectacle) intervingui: "Vaig rebre una trucada inesperada de Rai Borrell,
explicant-me com funcionaria tot i que si m'hi volia sumar. Vaig dubtar uns segons Però vaig
acceptar de seguida!" I l'experiència li agrada. "És molta adrenalina la que sents quan vas al teatre
a no

saber què passarà, quines històries es crearan i quina música farem. La creativitat a

contrarellotge fa que descobreixis i surtin coses de tu com a músic que ni tan

sols havies imaginat mai!"

Deadline és És la suma de talents: "El Dídac és un intèrpret molt intel.ligent. Dic intèrpret perquè
tant et canta, toca piano, actua, balla...Bé, no voldria que el Jose i el Rai es posesin gelosos...ha,
ha, ha.... Són un parell de monstres escènics aquests dos! Són els reis de la impro!! És un plaer
asseure's a la platea i escoltar la gent com riu".El Dídac afegeix un altre ingredient per a l'èxit de la
fòrmula: "el bàsic és escoltar, rebre i acceptar tot el que es va proposant. I això ho he après
d'aquests dos, el Jose i el Rai, grans mestres de la improvisació". Els dos improvisadors tornen,
amb molta sinceritat els afalacs. Quan se'ls hi pregunta qui dels dos -Rai o Jose, Jose o Rai- canta
millor, la resposta és unànim: "el Dídac!".

La barreja de talents es pot gaudir aquest cap de setmana a l'Almeria Teatre, en les dues últimes
funcions programades en aquesta sala: dissabte a les 22h i diumenge, a les 20h.


