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Allò de que a Barcelona no interessen gaire els musicals és una frase d'aquelles fetes que
s'haurien d'esborrar de la memòria. Tan sols cal mirar la cartellera per veure que no només se'n
representen, sinó que en marxa un i en ve un altre. Amb aquesta introducció he jugat una mica
amb l'argument del musical Invisible, que parla d'un Centre -en un temps futur... o no gaire!- que
esborra de la memòria les coses que necessitem oblidar per tornar a començar i ser feliços. Un
argument força atípic dins del gènere ja que, segons opinió de tots els implicats (productor, autors,
intèrprets): "Més que un musical és com una obra de text amb cançons en la que en cap moment
perds la sensació de comunicar i explicar coses profundes, amb tots els matisos. Ho estic vivint
com a actriu, més que com a cantant", ha confessat Lucia Torres, una dels tres protagonistes de
l'espectacle, a la presentació als mitjans. Paula Berenguer i Adrián Rodriguez l'acompanyen en
aquesta creació de Sílvia Navarro (dramatúrgia) i Ernest Fuster (composició i direcció musical),
que ha dirigit l'Alícia Serrat. S'estrena el 7 de març a l'Eixample Teatre, un espai que ens està
demostrant la seva passió pels musicals de mig format, amb argument que toqui les emocions.
S'hi estaran fins al 16 d'abril.

Els assistents hem pogut copsar des del primer Bon dia una emocionant illusió per part de tots.
Toni Luque, de TL Producciones Teatrales, ha exposat que "volia trencar amb els argument
lleugers que sovintegen als musicals de mig format i dignificar-los, com ho són els dels grans i els
petits. Proposem un tema profund amb moltes capes." Amb aquesta idea va anar a trobar la Sílvia
Navarro perquè en fes un text: "En Toni tenia molt clars els objectius: volia una història humana de
carn i os i on els temes centrals giressin entorn la soledat, la memòria i la dignitat. Es va espantar
una mica quan li vaig dir que hi barrejaria ciència-ficció, però em va deixar llibertat absoluta, tot i
que ho hem fet entre tots i hem anat consensuant les idees", assegura la Sílvia. Al que Toni
afegeix: "Hem insistit en treballar en equip, ja que cadascú sap fer una cosa molt bé i l'ha
desenvolupat. Però sempre parlant-ho entre tots."

Invisible presenta dos personatges no feliços malgrat ho tenen tot, que creuen que la millor
manera de tirar endavant és esborrar la memòria del que són. "Jo fins ara he fet direcció i alguna
dramatúrgia però és el primer musical que escric i ha estat una oportunitat molt illusionant!", ens
explica la Sílvia. Toni Luque pensa que "el més important és que la gent se senti identificada amb
el que s'explica, encara que no li hagi passat el mateix. El desig és que l'entengui i que es faci la
història seva. Tothom té alguna cosa a dins que voldria esborrar o canviar alguna cosa per ser
feliç!"

L'ARGUMENT

L'Alex i el Noah es coneixen al Centre Whitelnk, on van a sotmetre's a un projecte de modificació
de la memòria. L'Alex és una estrella de rock molt coneguda a nivell internacional, "una mena de
Lady Gaga a la que tothom admira, però que enyora anar pel carrer sense sentir-se assetjada.
Voldria deixar-ho tot i ser anònima. A partir d'un escàndol fora de mida en plena gira, decideix anar
al Centre ", diu la Lucia, a qui hem vist a diversos musicals com ara Scaramouche, Mar i Cel, Nit
de Musicals - Swing Broadway, Rent o Germans de Sang.



El Noah, -que interpreta l'Adrián-, va tenir una infantesa dolenta, un trauma que no el deixa ser
feliç, malgrat té molts diners. Al contrari de l'Alex, ell voldria ser més visible ja que per arreu passa
desapercebut, i fer coses per als altres. "Jo vinc d'un altre codi, he fer serials de televisió, he cantat
a concerts... Res a veure amb aquest personatge, que em permet treure algo profund, bonic,
consistent", exposa l'actor. Acut al Centre on coneix el Noah i a la psicòloga, la Sasha, una
persona que es desviu pel projecte, comparteix amb ells un sentiment de soledat i els vol tornar a
la vida: "És una aventura! Com actriu de musicals no tinc sovint l'oportunitat de crear personatges
com el de la Sasha!", expressa la Paula, actriu, cantant i compositora, que ve de Madrid i està molt
contenta de tornar a Barcelona, on va viure quan actuava a Hoy no me puedo levantar També ha
protagonitzat Yerma a The Baron's Court Theater (Londres). L'argument, però, té molt de misteri
perquè no han passat d'aquí. Han insinuat que "de vegades, en comptes d'esborrar, es canvia una
memòria per una altra cosa..."

L'Alícia Serrat, que ha dirigit Mierda de artista, Pegados (Premi Max al millor espectacle musical el
2010)..., apunta que l'escenografia, de Carles Pujol, i construïda al Teatre-Auditori Sant Cugat, "té
una estètica molt interessant que no puc desvetllar, però que té a veure amb una metàfora dels
records. Podria ser d'avui mateix o d'aquí a 15 anys!" És un únic espai que es converteix en
diversos que apareixen i desapareixen com la memòria, amb escenetes curtes que ens porten a la
ciència ficció. "És molt impactant i té entitat per si sola, sense projeccions ni ajuts. A mi m'agraden
les escenografies!" La directora afegeix que "és una història molt potent que s'aguantaria
igualment sense música, però que les cançons fan avançar. El protagonista és el tema i tots hi
som per fer-lo destacar."

LA MÚSICA

Pel que fa a la musica, l'Ernest també s'estrena com a compositor: "En Toni sabia que escrivia
música i feia arranjaments, però a escena fins ara he estat cantant i actor de musicals (Grease; 50
sombras, el musical; Tots som Anna Allen; T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré; Hansel i Gretel;
La botiga dels horrors; Golfus de Roma.... Potser ha pensat que, en ser actor puc donar una
sensibilitat especial als temes, no sé...", diu. Confessa que per a la creació de les cançons, 15
temes de pop-rock, electrònics, alguna balada... , l'han influenciat els musicals-Broadway: "Els he
pensat un a un per a cada moment, cada emoció, amb l'objectiu d'acompanyar i destacar l'acció.
Ha estat un repte apassionant!"

Les veus són en directe però la música està gravada: "L'hem gravat amb músics d'altíssim nivell,
però no els tenim al teatre perquè de moment no els podem pagar. Cal ser realista, pagar bé als
actors i no cobrar 50 com a mínim. Potser més endavant...", suscita Toni Luque.

Txema Segura, codirector artístic del teatre de L'Eixample, està molt satisfet de la línia que ha anat
agafant el teatre, amb diferents musicals de mig format amb contingut com Sugar, Generació de
merda i ara aquest Invisible. "Disposem de 300 places per al projecte idíllic de seguir treballant
amb el que estimem. Volem oferir totes les tendències, tots els registres, per anar fidelitzant
diferents públics, del barri i de la ciutat. Si, com en aquest cas, ens demanen la sala per exhibició,
els deixem llibertat absoluta, amb una única exigència indissoluble, que és la qualitat. Hem
d'omplir, perquè les despeses són moltes i no tenim cap subvenció.", conclou.


