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Primera fila    icult
L’auge del teatre cantat i ballat

MARTA CERVERA
BARCELONA

L
es T de Teatre van triomfar 
el 1994 amb Homes!, una co-
mèdia que disseccionava el 
món masculí. Des d’avui, al 

Teatre Condal de Barcelona, la di-
rectora Carol López, aliada en la dra-
matúrgia amb Sergi Belbel (que ja 
va col·laborar en el primer muntat-
ge), recupera l’essència d’aquell es-
pectacle a Homes. La comèdia musical i 
el converteix en un musical junta-
ment amb l’imaginatiu cantant 
Marc Parrot com a compositor.  
 Aquest cop són Anna Barrachina, 
Agnès Busquets, Mireia Portas, Alba 
Florejachs i Glòria Sirvent, cinc ac-
trius molt diferents i amb una enor-
me química entre elles, que s’encar-
reguen de prendre el pols a la mas-
culinitat al segle XXI. ¿Què significa 
ser home avui? ¿Què ha canviat en 
les seves relacions amb les dones? 
«Per desgràcia, més aviat poc», diu 
Belbel. Tant ell com López estan en-
cantats del treball fet amb Parrot.

HOMES DESORIENTATS / «Quan Focus 
em va proposar aquest projecte, 
m’hi vaig llançar al saber que treba-
llaria amb Parrot», admet la direc-
tora, que, com Belbel, alaba el ta-
lent del músic i la seva capacitat per 
adaptar-se a les exigències del tea-
tre. López volia fer una cosa un punt 
cabareter, és per aquest motiu que 
hi ha tanta varietat d’estils musi-
cals, des d’un tango fins a música 
disco o rap, així com gestos còmpli-
ces amb el cine i la televisió. «Enca-
ra que hi hagi cançons, no és un mu-
sical convencional», reconeix. 
L’obra s’estructura a partir d’una 
successió d’escenes breus i núme-
ros cantats i ballats per actrius ves-
tides de blanc i negre, amb una in-
dumentària molt masculina i saba-
tes de taló.  
 Encara que López treu molt de 
suc a l’actual desorientació del mas-
cle ibèric, també ofereix el punt de 
vista d’ells respecte a les dones a tra-
vés d’un ventall de situacions quo-
tidianes. «Som diferents i no passa 
res. Millor riure’ns d’això», afirma 
la directora. «Però nosaltres som 
molt més complicades que ells, do-
nem més voltes a tot», admet.
 Malgrat els més de quatre lustres 
transcorreguts des de l’estrena del 
muntatge original, les coses han 
evolucionat poc, destaca Belbel. «És 
un tema que no s’esgota però em 
deixa perplex que s’hagi avançat 
tan poc en 22 anys». I afegeix: «M’ho 
he passat molt bé col·laborant amb 
la Carol. Igual que T de Teatre, ella 
tenia molt clar què buscava i jo no-
més he sigut un machaca una altra 
vegada, com llavors».

CINC ESTILS DE DONES / L’autor i direc-
tor considera que aquest tipus d’es-
pectacles són més necessaris que 
mai després de veure com els ultra-
catòlics surten al carrer disposats a 
donar lliçons de sexe a dalt d’un au-
tobús taronja i del polèmic discurs 
misogin d’un parlamentari polonès 
a l’Eurocambra. López, sempre aler-
ta, ja ha inclòs diversos canvis a l’o-

Guerra de sexes

bra per reflectir l’actualitat.
 «Buscava crear un grup de dones 
en què totes fossin diferents i tin-
guessin personalitat pròpia», expli-
ca la directora, encantada amb Bar-
rachina (amb moltes hores de vol a 
La Cubana), Busquets, Portas i Flo-
rejachs (actrius tot terreny fetes en 
programes d’humor com Polònia) i 
l’alacantina Sirvent. Amb aquestes 
intèrprets, mai han faltat les idees 
a l’hora d’improvisar. Mes aviat al 
contrari.
 Encara que l’origen de la propos-
ta se centra en la crisi del model mas-
culí en una societat moderna en què 
les dones intenten apoderar-se, la di-
rectora també posa la lupa en «èpo-
ques no tan llunyanes», com l’Espa-
nya d’Elena Francis.
 Gairebé tot el material és nou. L’ú-
nic número conservat de l’original 

carol lópez s’alia amb Sergi Belbel i Marc Parrot per 
convertir en musical el clàssic ‘Homes!’ de T de Teatre al Condal

Un moment de la comèdia musical ‘Homes!’.

de les T de Teatre és Ramon, en què un 
home que llegeix el diari (Florejachs 
assumeix ara el rol que Míriam Iscla 
va fer al seu dia) discuteix amb la se-
va dona, interpretada a quatre veus 
per la resta del repartiment.  

REIVINDICACIÓ, LA JUSTA / López utilitza 
l’humor per demostrar que les do-
nes són guerreres. «No pots mante-
nir un to reivindicatiu tota l’estona. 
És més interessant convidar la gent 
a riure i a somiar», sosté la directora. 
La posada en escena compta amb 
una escenografia neta i elegant. «Hi 
ha una dramatúrgia de l’espai. Co-
mença més clàssic com en un teatre 
de tota la vida, amb cortines de ve-
llut vermell, i acaba convertit en una 
discoteca».
 Més enllà de les cançons i la crí-
tica a l’actualitat, el toc cabareter 

«No pots mantenir 
el to reivindicatiu tota 
l’estona. És més 
interessant convidar a 
riure i somiar», diu López

«És un tema que no 
s’acaba, però em deixa 
perplex que s’hagi 
avançat tan poc en 22 
anys», subratlla Belbel
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el posa també la interacció del pú·
blic amb les actrius, que baixen de 
tant en tant a la platea. «¡Som al Pa·
ral.lel!», exclama Belbel.
 El dramaturg està encantat amb 
la força i la frescor de la nova versió. 
Aquests últims mesos se sent molt 
feminista gràcies a aquest musical i 
a la direcció al TNC de La senyora Flo-
rentina i el seu amor Homer, de Mercè 
Rodoreda i amb Mercè Sampietro 
com a protagonista. «És curiós que 
en les dues obres hi hagi un tema co·
mú sobre els homes: un des del punt 
de vista literari i un altre des d’una 
proposta més teatral». La reflexió de 
Rodoreda a La senyora Florentina, fa 
poc més d’un segle, era premonitò·
ria: «Aleshores ja destrossava el mi·
te romàntic del príncep blau i convi·
dava les dones a agafar les regnes de 
la seva vida». H

Durant una de les converses 
que van sostenir, Orson 
Welles li  va dir a Peter Bog

danovich que només calia que una 
pel·lícula et sortís bé per justificar 
tota la teva carrera. Ho vaig recor·
dar fa uns dies, quan va morir Bill 
Paxton als 61 anys, al pensar en un 
dels dos llargs que va dirigir, Cal-
fred (2001), que va passar pràctica·
ment desapercebut però que em 
segueix semblant una de les mi·
llors pel·lícules de terror psicolò·
gic mai filmades (la seva segona i 
última obra, El juego que hizo histo-
ria, del 2005, no l’he vist, però és 
que les aventures d’un cadi con·
vertit en gran jugador de golf a 
principis del segle XX no m’inte·
ressen gaire, sobretot si el cadi té 
la cara de Shia Labeouf).
 Em consta que Paxton va ser, 
principalment, un actor secunda·
ri que agradava molt a James Ca
meron, que el va fer servir a Aliens 
i Titanic. Amb Twister semblava que 
ascendiria a l’escalafó, però no va 
ser així i es va passar el que li que·
dava de vida interpretant de ma·

nera solvent els rols que li queien: 
tot sembla indicar que no tenia 
fusta d’estrella (tot i que la sèrie 
Big love, sobre la poligàmia entre 
mormons en l’època actual, li hau·
ria d’haver donat un cop de mà).
 Tampoc es va matar com a di·
rector, i és possible que a Calfred 
sonés la flauta per casualitat; o no 
tant, ja que el guió de Brent Hanley 
era excel·lent i constituïa un origi·
nal pas més enllà en l’etern tema 
de l’assassí en sèrie, que en aquest 
cas era conegut com la mà de Déu i 
es dedicava a eliminar gent que el 
Senyor havia identificat com a di·
monis a la terra. El mateix Paxton 
hi interpretava un assassí místic 
tan peculiar, a qui tots considerà·
vem un sonat al llarg de la projec·
ció fins que descobríem, al final, 
que les seves víctimes eren real·
ment dimonis i l’home no s’havia 
inventat la veu divina.
 No sé si Paxton va arribar a dir  
–com l’Ed Wood de Tim Burton res·
pecte a la seva bírria més notòria, 
Plan 9 from outer space– allò de «per 
aquesta em recordaran», però ai·
xí ha sigut en el meu cas amb Cal-
fred, una raresa en la història del 
cine fantàstic, una d’aquelles pel·
lícules que passen inadvertides 
però que serveixen per justificar 
tota una carrera. H

Amb una ja 
n’hi ha prou

RAMÓN

De España

Bill Paxton no tenia 
fusta d’estrella però  
va dirigir ‘Calfred’

deesi

     

A vegades els somnis es fan realitat. 
Ho sap prou bé Toni Luque, el pro·
ductor d’Invisible, un original mu·
sical que parla de segones oportu·
nitats, pors i soledat. El seu somni, 
dirigit per Alícia Serrat (Pegados), 
amb text de Sílvia Navarro i músi·
ca d’Ernest Fuster, es farà realitat a 
partir de demà a l’Eixample Teatre, 
on recalarà fins al 16 d’abril.
 Els protagonistes són l’Àlex, una 
estrella del rock fastiguejada de la 
fama, interpretada per una actriu 
de musicals com Lucía Torres (Mar 
i cel, Scaramouche), i Noah, un noi tí·
mid de família adinerada, encarnat 
pel cantant i actor Adrián Rodríguez 
(Física y Química, El chiringuito de Pepe, 
Tu cara me suena). Aquests personat·
ges antagònics es coneixen a Whi·
te Ink, un centre que ofereix la pos·
sibilitat de reinventar·se esborrant 
del passat allò que es desitja obli·
dar. Tots dos treballen amb Sasha 
(la valenciana Paula Berenguer), 
una psiquiatra interessada a com·
provar si l’experiment aconsegueix 
la felicitat dels seus pacients.
 «Li vaig demanar a la Sílvia que 
escrivís una història amb la qual 
qualsevol es pogués identificar», 
declara Luque, cervell a l’ombra d’a·
quest musical pròxim a l’esperit de 
la sèrie futurista Black mirror. Invisi-
ble és tan peculiar com el seu pro·
ductor, un exballarí i coreògraf bar·
celoní de 33 anys, amant dels musi·
cals, que ha invertit una herència 
en el món de l’espectacle.

«A l’americana»

«El primer que vaig fer va ser llançar 
una convocatòria per internet bus
cant guions. En vaig rebre molts, pe
rò res d’interessant», recorda. Algú li 
va recomanar Navarro. «Jo ja sabia 
que volia parlar del món de la músi
ca i de la soledat. Li vaig plantejar les 
meves idees a la Sílvia, hi va haver  
feeling i vam començar a treballar». 
Encara que el títol de l’obra és seu, 
insisteix que ha donat «plena lliber
tat» a l’equip creatiu.
 De moment, el cert és que tots 
al·lucinen amb ell. I en positiu. «No 
estem acostumats a treballar amb 
gent com el Toni, algú superimpli
cat que et paga tots els assajos, co
sa poc habitual», assenyalen els ac·
tors. A més, la producció funciona 
com un rellotge. «Treballo una mi
ca com un productor a l’americana. 
Per un costat, els actors cobren des 
del primer dia d’assajos fins a l’úl
tim de funcions. Per un altre, em ne
go a anar al 50% amb un teatre. Em 
sembla injust que els que no hi han 
arriscat ni un duro cobrin el mateix 
que jo». 
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BARCELONA

Heretar un musical
Toni Luque debuta com a productor invertint els diners 
d’un llegat en l’espectacle ‘Invisible’, que acull l’Eixample Teatre

 Tampoc ha escatimat en esceno·
grafia, una caixa plena de sorpreses 
dissenyada per Carles Pujol, com·
pletament blanca, que es transfor·
ma per acollir diferents espais. «És 
una metàfora dels records i de com 
es guarden», comenta la directora. 
«Més enllà del tema, l’element de ci
ènciaficció és present en la manera 
d’abordar les escenes».
 La banda sonora tira cap al pop·
rock. «S’ha fet amb quatre grans mú
sics; no és d’ordinador, però està gra
vada», destaca el director musical 
Ernest Fuster. «Només les veus són 
en directe per motius de pressupost», 
afegeix el productor. «Tenir els mú
sics en directe i no pagarlos és una 
opció que no contemplo». I aclareix 
que si Invisible funciona a la taquilla 
intentarà comptar amb ells si l’espec·
tacle es reposa. Un altre somni. H

33 Cervell a l’ombra 8 Toni Luque, el productor d’‘Invisible’. 

NURIA PUENTES

Els actors 
destaquen que 
l’impulsor els paga 
tots els assajos, 
«cosa poc habitual»


