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Turistesdel
teatremusical

els últims anys ha obligat
molts actors i cantants a
traslladar-se a Madrid, on
aquesta mena d’espectacles
ha revifat amb força.

A Stage els importen poc
les crítiques. “Volem entre-
tenir, sobretot”, diu Gómez
Cora. I guanyar diners. I ja
pensen a dur a Barcelona
May fair Lady i La bella y la
bestia, entre d’altres. ■

Els holandesos Stage Entertainment
s’instal·len a Barcelona amb els musicals
en castellà ‘Cabaret’ i ‘Mamma mia!’

Andreu Gomila
BARCELONA

Tots els que s’endinsin el
proper dia 26 en el Teatre
Apolo seran els primers a
tastar un nou concepte de
musical, molt explotat
arreu, però que a Barcelona
només hem provat amb
comptagotes. Serà el dia de
l’estrena oficial de Cabaret,
la peça de teatre cantat que
va fer popular Liza Minnelli
i que surt, tot sigui dit, de
dues magnífiques novel·les
de l’anglès Christopher Is-
herwood. Se n’han venut
15.000 entrades abans que
aixequi el teló. Tot un rè-
cord. I és que al darrere hi ha
tota una multinacional ho-
landesa, Stage Entertain-

ment, disposada a menjar-se
el mercat barceloní. Aterren
amb força: ara Cabaret i, a fi-
nals de novembre, al BTM,
amb Mamma mia!, el musi-
cal amb les cançons d’Abba
que protagonitza Nina. Tots
dos han arrasat a Madrid.

Stage arriba, però, sense
haver assolit encara un dels
seus objectius: adquirir un
teatre. I és que piquen fort.
Els havien ofert el Principal,
però no els interessava. El
que sí que volien era el No-
vedades. “Teníem fins i tot
un projecte arquitectònic,
però no podem competir
amb un centre comercial”,
assegura Julia Gómez Cora,
directora general de la mul-
tinacional. Però amb l’Apolo
i el BTM completen la carte-

llera de teatre musical bar-
celonina, que ja compta
amb Grease, al Victòria, i, a
primers del 2008, gaudirà
de Boscos endins, l’obra de
Stephen Sondheim que es-
trenarà Dagoll Dagom.

Musicals en castellà
La proposta dels holande-
sos, però, és ben diferent de
la del grup de Joan Lluís
Bozzo. Els seus són musi-
cals de masses, en castellà,
i enfocats al turisme i a tota
la família. De fet, estan ne-
gociant amb Turisme de
Barcelona –“ens van dema-
nar que vinguéssim”, diu
Gómez Cora– i veuen com a
públic objectiu els milers de
creueristes que passen per
la ciutat cada any. “El nos-

El popular ‘Cabaret’ serà el primer musical de l’empresa que desembarcarà a Barcelona ■ STAGE

tre públic no és el del tea-
tre”, afirma, categòrica,
l’executiva de Stage.

Tot i que el seu projecte
sigui a llarg termini, no es
plantegen a priori muntar
cap musical en català.
“Anem cas per cas, però si
tenim en compte el turis-
me...”, deixa anar Gómez
Cora, com si els milions d’es-
trangers que trepitgen

aquest país cada any parles-
sin tots la llengua de Cer-
vantes. “Tothom ens ha re-
comanat fer els musicals en
castellà”, rebla el clau l’exe-
cutiva. Això sí, les obres es-
taran farcides de “picades
d’ullet” al món local, a
banda d’interpretades per
artistes d’aquí. És un fet que
el buit gradual que ha patit
el gènere al nostre país en


