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–¿Què ha resultat més complex a l’ho·
ra de muntar aquest xou amb 16 mú·
sics, 13 cantants i set ballarins?

–La feina més gran l’han tinguda els 
responsables de les adaptacions de 
les cançons per a big band, ja que en 
aquesta ocasió és la Barcelona Jazz 
Orquestra i no la Banda Municipal 
qui acompanya els cantants [entre 
ells, Javier Arroyo, Iván Labanda i 
Mercè Martínez].

–No es tregui mèrit. 
–Aquí tothom treballa amb una enor-
me predisposició i poc temps. La me-
va missió és tenir-ho tot ben pensat 
perquè la gent arribi i pugui posar-se 
mans a l’obra.

–¿En què s’ha inspirat per embastar 
les cançons de Nit de musicals? 
–Le he donat un aire de festa popu-
lar. Els cantants, actors i ballarins re-
presenten un grup de veïns del Po-
ble-sec que munten una festa per re-
clamar que canviïn el nom del seu 
carrer pel de carrer de Broadway. Do-
tar el concert d’una petita estructu-
ra teatral permet enllaçar de forma 
àgil els números.

–¿Escènicament com serà? 
–Serà com el típic envelat: fanalets, 
tauletes i cadires. El que solen posar 
en les festes de barri. M’hauria agra-
dat poder convertir tot el Grec en un 
gran envelat però no ha sigut possi-
ble. Se n’anava del pressupost.

–Al marge de Tricicle ha dirigit sarsu·
eles com Galanteos en Venecia, musi·
cals com Spamalot i espectacles de 
Cor de Teatre, entre altres. 
–Últimament he dirigit més especta-
cles musicals que de text, pura casu-
alitat. Però reconec que tot el que 

porta música incorporada, ja sigui 
una òpera, una sarsuela o un musi-
cal, m’agrada. Treballar amb tanta 
gent és complex, però em van aquest 
tipus de desafiaments.

–¿És fan dels musicals? ¿Algun que si·
gui el seu preferit?
–M’encanta Cole Porter i hi ha bas-
tantes cançons seves al xou.

–Àngel Llàcer apareix com a col·
laboració estel·lar a la fitxa artística.
–És que Llàcer és un artista especial. 
A ell li agrada riure’s de si mateix i en 
aquest espectacle ho aprofitem i ju-
guem molt amb el seu personatge. 
Nit de musicals tindrà humor. Serà di-
vertida, simpàtica i poc formal. La 
intenció és passar-s’ho bé, que el pú-
blic s’entretingui, que passi una bo-
na estona i s’oblidi de tota la resta.

–¿Què vindrà després amb Tricicle?
–A principis de setembre tornem a 
Barcelona amb Hits, un recopilatori 
dels nostres millors esquetxos. H
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«Tot el que porta 
música m’agrada»

Debuta al Teatre Grec sense Tricicle, 
com a director d’escena de ‘Nit de mu-
sicals’, xou amb clàssics de Broadway 
que es representa avui i demà.

Paco Mir 
Actor i director

  
EN 3 MINUTS

Falsos mites familiars 
Mariano Pensotti debuta al Lliure amb ‘Cuando vuelva a casa voy a ser otro’

MARTA CERVERA
BARCELONA

Grupo Marea, una inte-
ressant companyia inde-
pendent argentina, de-
buta a Barcelona amb  

Cuando vuelva a casa voy a ser otro al Te-
atre Lliure de Montjuïc, en cartell 
fins demà, en el marc del Grec. A 
Catalunya només havia vingut con-
vidada pel festival Temporada Alta 

de Girona, on va presentar Cineastas, 
La marea i A vegades sembla que et veig. 
 Arriba a Barcelona amb la seva úl-
tima proposta, un muntatge esquit-
xat d’humor porteny i una imagina-
tiva i dinàmica posada en escena, en 
què els personatges, interpretats per 
cinc actors, van canviant d’espai i 
temps de manera àgil a través d’unes 
cintes transportadores.
 L’autor i director Mariano Pen-

sotti (Buenos Aires, 1973) s’inspira en 
un fet real per preguntar-se sobre 
com l’ésser humà va modificant el re-
lat de la seva vida, com inventa i trans-
forma el seu passat. «Permanent-
ment, un construeix la seva identitat 
i la consolida a base de records i mites 
familiars que són ficcions. Modifica i 
transforma el seu passat cada vegada 
que l’explica. No expliquem mai les 
coses igual», subratlla el director. 

«¿Fins a quin punt ens marquen els 
mites familiars a l’hora de crear la 
nostra identitat?», es pregunta Pen-
sotti, fundador del Grupo Marea amb 
el músic Diego Vainer i l’escenògrafa 
Mariana Tirantte.   

FET REAL / La idea del muntatge par-
teix d’un fet real. El seu pare, un co-
munista revolucionari, es va retro-
bar amb una sèrie d’objectes com-

FESTIVAL D’ESTIU DE BARCELONA prometedors. Els havia amagat feia 
40 anys per si els militars que van im-
posar la dictadura a l’Argentina als 
anys 70 entraven a casa seva, cosa 
que van fer. «El meu pare sempre 
m’havia dit com eren: hi havia una 
agenda, fotos, llibres, una arma...». 
El seu pare no els va poder recuperar 
quan la democràcia va tornar a ins-
taurar-se al seu país. «El jardí a casa 
de la meva àvia on ho havia enterrat 
tot havia canviat massa i no va acon-
seguir trobar mai l’amagatall».
 Però fa cosa de dos anys, el propi-
etari actual de la casa el va trucar 
perquè durant unes excavacions per 
fer-hi una piscina van trobar una 
bossa plena de coses. Entre els objec-
tes recuperats, però, n’hi havia un 
que no va aconseguir reconèixer: 
una casset. ¿Qui diantre cantava en 
aquella cinta? ¿Per què estava entre 
les seves coses? «Esbrinar l’origen de 
la cinta serveix de fil conductor per 
explorar històries d’altres personat-
ges que també busquen la seva iden-
titat». Entre ells, un director teatral 
que intenta reconstruir una peça fe-
ta 15 anys abans, una cantant i un jo-
ve polític d’esquerres que es conver-
teix en una altra persona. 

POSADA EN ESCENA / «M’interessava par-
lar de com ens tornem un doble de 
nosaltres mateixos amb el temps, 
de com tot canvia i de com els mites 
familiars es van transformant en 
funció del temps i del narrador», de-
clara el director. Realitat i ficció es 
barregen en aquest muntatge, amb 
una posada en escena inspirada en 
els procediments expositius d’un 
museu arqueològic de la Patagònia 
ja desaparegut: panorames mòbils, 
cintes transportadores i projecció 
de textos.
 Si hi ha una cosa per la qual sor-
prèn la companyia argentina és pel 
treball dels actors i per les imagina-
tives posades en escena. Veient les 
bones crítiques rebudes en l’últim 
Festival d’Avinyó (França), el 2015, 
Cuando vuelva a casa voy a ser otro no 
defraudarà els seus seguidors. 
 Avui la funció estarà disponible 
amb el servei d’audiodescripció i 
acompanyament per a persones 
amb discapacitat visual. H

BENJAMIN BOAR

Un moment de  ‘Cuando vuelva a casa voy a ser otro’.


