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espectaclesicult
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La productora Stage vol fer
de l’IMAX un teatre de musicals

TEATRE 3 PROJECTES

b

b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

33 Imatge del cine IMAX, que no ha tingut l’èxit esperat.

La firma planeja una
sala de 1.700 butaques
però l’ajuntament
desmenteix contactes

‘La Bella y la Bestia’
arribarà a Barcelona el
pròxim febrer després
del seu èxit a Madrid

A
l públic barceloní li agra-
den els musicals. Així es va
c o n s t a t a r e n e l r e s u m
econòmic de la temporada

passada, en què Mamma Mia! i Caba-
ret van liderar a distància el ràn-
quing dels espectacles més vistos
(30% de la recaptació total). La pro-
ductora d’aquests dos èxits, Stage
Entertainment, va anunciar ahir
que està negociant amb l’Ajunta-
ment de Barcelona la reconversió
del cine IMAX, ubicat al Maremàg-
num, en un teatre per a musicals
amb capacitat per a 1.700 especta-
dors, segons va informar ahir la di-
rectora de l’empresa a Espanya, Julia
Gómez. L’operació requeriria una
transformació total de l’espai per
ajustar-se a les necessitats dels mun-
tatges de gran format.

«Hereu està encantat amb la idea
perquè dinamitzarà la zona del Port
barceloní. I els gestors de l’IMAX vo-
len abandonar-lo perquè no els fun-
ciona», va declarar Gómez. Segons la
seva opinió, el Barcelona Teatre Mu-
sical (BTM), que torna a acollir
aquesta temporada Mamma Mia!,,
no és el local idoni. «Al port, el teatre
es podrà complementar amb una
àmplia oferta de restauració i bars.
És el lloc més adequat», addueix. No
obstant, fonts de l’ajuntament van
negar ahir que hi hagi hagut qualse-
vol conversa oficial o proposta pre-

sentada per la productora.
Segons la directiva de Stage, al-

gun dels sis musicals de la cartellera
barcelonina «patirà perquè en un
any de crisi la gent escollirà més».
Mamma Mia –que ha recaptat uns 45
milions d’euros, el 40% a Catalunya–
s’ha beneficiat aquest estiu de l’èxit
de la pel.lícula que protagonitza Me-
ryl Streep. «Ens ha ajudat molt», va
declarar Gómez, que va mostrar la
seva gran satisfacció amb el desem-
barcament de l’empresa a Barcelona
el 2007. «Ha superat les nostres ex-
pectatives; entre Mamma mia! i Caba-
ret han sumat 400.000 espectadors, i
el millor és que no han restat espec-
tadors a les altres sales, sinó que
hem creat un públic nou», va afir-
mar Gómez, que, en vista de l’èxit

d’aquestes produccions en castellà,
va descartar realitzar els muntatges
en català.

CÀSTINGS / La companyia, especialit-
zada en franquícies d’èxits de Broad-
way i el West End londinenc, s’ha
llançat també a la creació de musi-
cals propis a Holanda i Alemanya,
una experiència que confien portar
a Espanya. De moment, al febrer ar-
ribarà a Barcelona, després del seu
pas per la capital, el clàssic de Dis-
ney La Bella i la Bèstia, amb uns càs-
tings per a un nou repartiment que
s’iniciaran d’aquí a 15 dies. A Ma-
drid, la setmana que ve obrirà les se-
ves portes el High School Musical, l’úl-
tima fita adolescent, que arribarà el
2009 a Barcelona. H

TROBAR LOCALS
GRANS

< Durant els últims anys, la
recerca d’un gran espai a
Barcelona per representar grans
musicals fa anar de corcoll
diverses promotores, a més a
més de Stage. Fila 7, del grup
Mediapro, va negociar fins a
l’últim moment amb el
Novedades, però al final els
propietaris van optar per un
centre comercial. Ara entre les
seves opcions hi figura
l’explotació del Coliseum.

EL PROBLEMA

temsí

Sitges entregarà a
la viuda de Kubrick
el seu gran premi
CINE 3 La 41a edició del Festival
Internacional de Cine de Sitges
commemorarà el 3 d’octubre el
40è aniversari de 2001: Una odissea
de l’espai. Per aquest motiu la gran
cita del cine fantàstic rendirà ho-
menatge al seu director, el desa-
paregut Stanley Kubrick, amb
l’entrega del Gran Premi de Sit-
ges a la seva viuda, Christiane Ku-
brick. El record d’aquesta obra
mestra de la ciència-ficció comp-
tarà amb la presència, dels actors
Gary Lockwood i Keir Dullea.
Abel Ferrara, John Carpenter i
Charlie Kaufman rebran Màqui-
nes del Temps.

Boadella recorda
que és a Madrid
on més triomfa
TEATRE 3 Albert Boadella va as-
segurar ahir que la seva decisió
d’acceptar l’oferta d’Esperanza
Aguirre per dirigir els teatres del
Canal, a Madrid, és «coherent»
amb la seva trajectòria i la d’Els
Joglars. El còmic va contraposar
l’actitud «tancada i hostil» de Ca-
talunya cap a la seva feina amb la
bona recepció i el gran èxit que
sempre ha tingut a Madrid. Boa-
della va acceptar el lloc quan els
teatres estan a punt d’inaugurar–
se. En els dos escenaris té previst
programar des de comèdia lleu-
gera o sarsuela a propostes més
arriscades.

El Roto exposa
l’obra pictòrica
a Barcelona
ART 3 Andrés Rábago, més cone-
gut per El Roto, va presentar ahir
la seva obra pictòrica, que firma
amb el seu nom original. A l’ex-
posició Bifurcaciones, que serà al
Centre Cultural Círculo de Lecto-
res fins al 15 d’octubre, es mos-
tren els dos vessants de l’artista,
el de dibuixant i el de pintor.
Lluny de contraposar-se, les dues
facetes es complementen, ja que,
tal com va explicar l’artista,
«Rábago i El Roto no són indivi-
dualitats diferents, sinó una que
mira amb dos prismàtics: un, per
veure de prop i, l’altre, per obser-
var de lluny».33 Àngel Llàcer.

Àngel Llàcer

Estrena al Coliseum el musical ‘Què’,
amb música de Manu Guix
i text d’Álex Mañas. I en català.

Director i actor

I. F.
BARCELONA

n 3 minutse

«Jo tinc l’ego ben posat»

–Un musical en català i de creació
pròpia. ¿Però hi ha públic a Barce-
lona per a tants musicals?
–Jo no noto la crisi. Les discoteques i
bars estan plens, i la gent va als res-
taurants. I que sigui en català no ha
de perjudicar-lo perquè els que
viuen a Barcelona entenen el català,
encara que no el parlin.

–Tracta de cinc joves delinqüents
que estan en un centre de reinser-
ció, amb un educador social. Van
canviar una primera versió perquè
els va sort i r «massa tràgica».
¿Aquesta no és molt naïf?
–En la primera versió era tot molt
negatiu. Però no volíem fer sang i hi
hem afegit una esperança per als
nois. La idea és que tothom es me-
reix una segona oportunitat. Hem
volgut mostrar la cara íntima de to-
ta aquesta gent jove i la social, aque-
lla part que és més agressiva i con-
flictiva.

–Sembla destinat als joves.
–No, busquem una audiència fami-
liar, joves d’esperit que en algun as-
pecte poguessin identificar-se amb
els personatges. Ens ha quedat un

muntatge commovedor i tendre,
amb molta energia.

–Vostè ha dit que molts joves es-
garriats el que busquen és ser fa-
mosos. Programes com OT hi
deuen contribuir, ¿oi?
–¡Jo no em sento gens culpable! És
cert que vam anar a un centre de jo-
ves conflictius i tots volien ser famo-
sos. Em deien: «¡És clar, tu surts a la
tele i ja ets famós!«.

–I que un és dolent per debilitat.
–El pitjor de tot és el complex d’infe-
rioritat. Les persones febles no s’en-
fronten a les situacions. S’ha de te-
nir l’ego ben posat. Jo l’hi tinc. Si no
estàs bé amb tu mateix, apareixen
l’odi i l’enveja.

–Ara torna a la tele, a La Sexta,
amb ¡No te olvides de la canción!
–És una barreja de Quiero ser millona-
rio i Al pie de la letra. H


