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S’OBRE EL TELÓ I... per JOSÉ CARLOS SORRIBES

‘Grease’,
unmusical
d’èxit cantat

a escena»

Roser Batalla
L’actriu bat rècords a la cartellera amb ‘ElmètodeGrönholm’

ACTRIU DE LLARG RECORREGUT ROSERBATALLA, ASSEGUDAENUNSOFÀDE L’ESCENARI D’‘ELMÈTODEGRÖNHOLM’.

En una pissarra del camerino del Poliorama apareixerà avui
el número 615. Roser Batalla suma rècords amb ‘El mètode
Grönholm’. Ja va fer 498 funcions amb el primer Mar i cel.

MAITE CRUZ

–¿Com es porten més de 600
funcions al cos?
–És una experiència i un plaer. Va
molt bé per guanyar ofici.
–¿Els personatges canvien al
llarg de tant de temps?
–Quan assages dos mesos i presen-
tes un personatge ja és teu. Però sí
que notes que hi vas afegint coses.
És com quan estrenes roba. A poc a
poc s’adapta a les teves formes.
–Oet canses de posar-te-la.
–El símil no serveix només per a la
part positiva. Però em costa molt
cansar-me dels personatges, perquè

els actors estimem els nostres per-
sonatges. I a més els quatre intèr-
prets ens entenemmolt bé dins i fo-
ra de l’escenari.
–¿Quan li va arribar el text
s’imaginava un èxit similar?
–Estaven previstes 12 funcions al
TNC. Però al llegir-lo ja vaig pensar
que era molt rodó. El treball de
l’equip va ser perfecte, encara que
no coneixia Jordi Díaz i mai havia
coincidit amb Lluís Soler ni Jordi
Boixaderas. No teníem ni idea que
Anexa compraria l’obra.
–Hi va tenirmolt interès.

–Així va ser, perquè Jordi Galceran
va demanar que es mantingués
l’equip i va caldre esperar un any i
mig perquè teníem compromisos.
–Vostè s’ha convertit en espe-
cialista demuntatges llargs.
–Aquesta loteria ja m’ha tocat. Vaig
debutar fa 20 anys a El Mikado com
a substituta de Teresa Vallicrosa per
nou mesos. I poc després vaig fer
Mar i cel durant dos anys.
–Diu la publicitat que és la ter-
cera i última temporada.
–De moment tirem fins al juny.
Però a vegades la gent menteix, i
més en el teatre, on tot és mentida.
Com diu Lluís Soler demaneramolt
sàvia: “S’ha de deixar que les coses
segueixin el seu curs i que el públic
decideixi quan s’acaben”.

El musical és notícia a BCN.
Per un costat, els productors
de Grease, el musical de tu vi-

da han anunciat que es reserven el
Teatre Victòria durant tot el 2007, i
per l’altre, l’empresa Focus ha co-
municat la seva desvinculació de la
gestió del Barcelona Teatre Musical
(BTM). Llums i ombres d’un gènere
tan complicat, i tan generós quan
funciona.
Amb una ocupació superior al

90% en un teatre amb 1.200 locali-
tats, Grease va camí de convertir-se
en un long runner, un muntatge
amb dilatada presència a la cartelle-
ra. Fa poc més d’un any, el segon
vaixell de Mar i cel salpava del ma-
teix Victòria amb 400 representa-
cions i uns 300.000 espectadors
com a botí. Danny, Sandy i la resta
de nois de l’institut Rydell ja fa qua-
tre mesos que són al Paral.lel i te-
nen aquestes xifres a l’horitzó. ¿Per
què? Grease va néixer amb la fór-
mula de l’èxit: uns professionals re-
coneguts al capdavant (Ricard Re-
guant, Coco Comín i Manu Guix),
repartiment juvenil en consonància
amb l’esperit de la famosa pel.lícula
(cantants i ballarins que es defensen
com a actors), i la important aporta-
ció de les productores Stromboli,
Filmax i Notro Films (pressupost
d’1.300.000 euros). El boca-orella
ha fet la resta en un espectacular i
festiu muntatge, que convoca pares,
fills i fins i tot avis joves.
El triomf de Grease parla tant de

les dificultats com del retorn d’un
gènere que no té data de caducitat.
Els grans musicals tenen una bona
acollida i atrauen el gran públic poc
habitual a les platees, sempre que
no es doni gat per llebre. O sempre
que s’ofereixin en llocs com ara el
BTM, unes sigles amb
trampa. L’antic Palau
d’Esports no és el re-
cinte ideal per al Tea-
treMusical.

JOSÉ CARLOS
SORRIBES
PERIODISTA
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RECOMANEM L’OPINIÓ DE LA CRÍTICA

ELMÈTODE GRÖNHOLM

PLAY STRINDBERG

VISITANDOAL SR. GREEN

LA REVISTA NEGRA

TRUEWEST

GORDA

LA INDIANA

EL JARDÍ ABANDONAT

GREASE

TRES VERSIONES DE LA VIDA

MÒBIL

Gonzalo P.
de Olaguer
El PERIÓDICO

Núria
Sàbat
El PERIÓDICO

Begoña
Barrena
EL PAÍS

Francesc
Massip
AVUI

M. J. Ragué
I. G. Madariaga
ELMUNDO

Jordi
Bordes
EL PUNT

Sergi
Doria
ABC
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