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Jorge J. Vázquez canta i s'explica al Tívoli, al
musical 'Iba en serio'

Títol: Europa Espanya Català

Després d'un any de gira per tot l'estat espanyol fent pràcticament sempre el ple, una motxilla amb
8 nominacions als Premis Espectacle Musical 2016 i tres premis (Millor Actriu per a Kiti Mánver,
Millor Actor Revelació per a Alejandro Vera i Millor Director Musical per a Julio Awad), arriba a
Barcelona el musical Iba en serio, que Juan Carlos Rubio ha escrit i dirigit basant-se en el llibre
autobiogràfic de Jorge Javier Vázquez La vida iba en serio, també productor de l'espectacle.
Significa el debut del conegut presentador com a actor i cantant, encara que no com a productor,
ja que l'any passat va presentar al Coliseum Miguel de Molina al desnudo . L'empresa Balañá el
torna a acollir, aquest cop al teatre Tívoli, del 14 al 30 de juliol. Avui s'ha presentat als mitjans amb
una nodrida presència de la premsa dita del cor, que no s'ha volgut perdre la notícia. Els culturals,
però, també hi érem.

Iba en serio explica la relació entre una mare (K. Mánver) i un fill (JJ Vázquez.) Els protagonistes
estan envoltats d'altres personatges interpretats "pels millors actors, ballarins i cantants. Estic
envoltat dels millors", ha assegurat Vázquez. Són Víctor González, Edu Morlans, Alejandro Vera,
Arantxa de Sarabia i Paco Pepe Martínez

Juan Carlos Rubio, que descriu l'espectacle com "una celebració de vida", es mostra molt satisfet
per la riuada d'espectadors que han tingut fins ara: "Vam començar amb una certa polèmica
perquè no hi ha res pitjor que els prejudicis. Però la veritat s'ha anat veient, hem tingut ja més de
100.000 espectadors i és impagable veure la cara de satisfacció que mostren a la sortida. Una de
les nostres voluntats és fer la vida més agradable als que ens venen a veure i he de dir-vos que
amb aquest espectacle ho aconseguim."

UN DEBUTANT DE 45 ANYS

Jorge Javier Vázquez ha confessat que tota la vida havia desitjat fer teatre: "Quan vivia a
Badalona no em vaig veure capaç d'anar a una escola de teatre, no era valent. L'ideal hagués
estat arribar a Madrid i ser directament el Millor Actor! Però va aparèixer la tele... " Amb tot, no va
abandonar el seu somni i, finalment, s'ha fet realitat: "Hi he arribat als 45 anys, però no és mal
senyal, perquè a mi tot m'ha anat arribant al moment just. No puc estar millor acompanyat! A més,
he viscut sensacions que ja creia oblidades, com la d'enfrontar-te a una cosa nova a partir de zero.
Als 45 anys això et posa les piles!"

Kiti Mánver confessa que "no m'agrada el que fa a la tele i ningú m'obliga a veure-ho. Però no vol
dir que no m'agradi Jorge Javier! A més, qualsevol cosa que em suggereixi Juan Carlos Rubio,
l'accepto sense pensar." També sobre l'actor novell, el director assegura que "és molt disciplinat i
té moltes ganes d'aprendre. Estem sorpresos amb la seva implicació!"

L'actor, que confessa que des de sempre havia somiat en fer un musical per poder cantar, ha
afegit que fer teatre és molt diferent de sortir a la tele: "Allà improvises en directe, en canvi, els
assaigs que jo no coneixia- al teatre són imprescindibles. Ho necessites per no tenir nervis, per
adquirir seguretat. Però quan ho aconsegueixes... A mi m'ha creat un punt d'il·lusió important. Ara
estic impacient perquè arribi el cap de setmana, agafar l'avió, fer les proves, la lectura italiana,
l'assaig si s'escau... "

L'ARGUMENT: UNA BIOGRAFIA EN LA QUE MOLTS S'HI RECONEIXEN



Volen puntualitzar que Iba en serio "no és una obra ensucrada". És una proposta amb grans
moments íntims, confessions, moments divertits, explosions d'alegria, silencis sobtats i molta
veritat. Arranca quan el protagonista, que té un somni recorrent i vol saber què significa, per obra
de màgia va a parar al passat, on reconeix la seva mare embarassada d'ell: "És un recorregut
musical per diversos moments de la meva vida. Hi ha 12 peces musicals integrades a la història,
tot i que té més text que cançons. Però llueixen!"

A la pregunta de com ho havia viscut la mare de Jorge Javier, Kiti Mánver ha explicat que es van
reunir abans l'estrena i que "em va transmetre l'essència d'una dona que es creix amb les
adversitats. Ella intueix les coses que ell no explica." Jorge Javier atribueix mèrits a Juan Carlos
Rubio: "Hi ha moltes mares així, sempre al costat dels fills. S'hi pot identificar qualsevol dona
proletària i això és mèrit de l'autor." Reconeix el gran treball de Mánver: "M'oblido que és una
actriu i hi veig la meva mare. Hi veig la Mary."

L'autor també sap trobar mèrits al seu protagonista: "Jo agraeixo al Jorge Javier el fet que ha
portat al teatre a molta gent que hi entra per primer cop, però el coneix de la tele i el vol veure.
Molts, n'estic segur, repetiran. I si us fixeu, a Sálvame, un moment o altre es parla de teatre! La
televisió és un motor molt potent que hem d'aprofitar."

Han pràcticament assegurat que hi haurà més espectacles, que "potser tornarà a fer de Jorge
Javier o no. Però grans actors com Cary Grant o Lina Morgan també s'interpretaven i no passa
res." Potser no serà un Hamlet però Jorge Javier apunta que "m'han quedat ganes de fer un pas
endavant i anar a un altre lloc. Tinc ganes de repetir!"


