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El compositor Andrew Lloyd Webber vol deixar de ser propietari teatral

Un empresari nord-americà està en negociacions amb el compositor per comprar-li quatre dels seus 12 teatres

Andrew Lloyd Webber es
ven el seu imperi teatral

Conxa Rodríguez
C O R R E S P O N S A L

LONDRES

E
l compositor
convertit en
home de ne-
gocis Sir

Andrew Lloyd Web-
ber ha posat a la
venda quatre dels
dotze teatres que té
al West End de Lon-
dres, la zona del te-
atre comercial, amb
15.000 seients.

Aquesta serà la primera
tongada de venda, en una se-
gona fase es vendrà la resta de
teatres que va comprar l’any
2000 en la seva estrena com a
empresari teatral. El West End
de Londres compta amb 40
sales teatrals i diversos grups
empresarials que es repartei-
xen la propietat. Really Useful
Group, la companyia d’An-
drew Lloyd Webber, està con-
versant amb l’americà Max
Weitzenhoffer, propietari del
Vaudeville Theatre, per a l’ad-
quisició dels quatre teatres
per 12 milions de lliures (20
milions d’euros).

Els teatres en venda són
Apollo Shaftesbury, Duchess,
Lyric i Garrick al vell mig de la
zona que, al vespre, s’omple
de llums i colors on un dia

acabava l’oest de Londres i ara
bull el centre de la ciutat. Max
Weitzenhoffer ha passat da-
vant, de moment, a dos altres
rivals que volien comprar els
quatre teatres, la companyia
americana Clear Channel En-
tertainment i la britànica
Ambassador Theatre Group.
Aquest darrer grup té ara deu

teatres i a l’octubre es quedarà
amb vuit en perdre la propie-
tat de l’Albery i el Wyndhams,
que passaran a Delfont Mac-
kintosh, la companyia de
l’empresari Cameron Mackin-
tosh, un empresari que va
créixer produint els musicals
que componia Lloyd Webber
en la dècada dels 70 i 80.

Max Weitzenhoffer, de 65
anys, gestiona des d’Oklaho-
ma una xarxa de teatres a
Nova York. A Londres ha pro-
duit One flew over the cuckoo’s
nest, hi té un teatre i fa temps
que va al darrere de com-
prar-ne més. L’empresari és un
vell rival d’Andrew Lloyd
Webber, atès que fa cinc anys

quan el compositor anglès va
aconseguir ser propietari de
teatres l’americà era un altre
dels aspirants a comprar els
dotze teatres que va quedar-se
Lloyd Webber per 87,5 milions
de lliures (150 milions d’eu-
ros). En cinc anys de propieta-
ri teatral el compositor n’ha
tingut prou. Really Useful
Group ha dit que el composi-
tor no està interessat en la
gestió quotidiana i que alguns
dels edificis ara necessiten
obres de restauració.

Venda progressiva
La propietat del teatre Guiel-

gud –també en la xarxa de la
dotzena de Really Useful
Group– revertirà el mes de
març de l’any que ve en el grup
de Cameron Mackintosh. “La
meva intenció és mantenir els
set teatres que quedaran junts”,
ha dit Andrew Lloyd Webber en
un comunicat en què no ha
explicat les raons de la venda
de quatre teatres, el traspàs
d’un l’any que ve i l’agrupació
dels set restants en una com-
panyia que podria sortir a la
venda de forma total o parcial
d’aquí a un any. L’any 2004 la
xarxa de teatres de Really Use-
full Group va generar 6,4 mili-
ons de lliures (10 milions d’eu-
ros) en beneficis sobre una
venda de 84,8 milions de lliures
(140 milions d’euros) en venda
d’entrades.

Si Max Weitzenhoffer i An-
drew Lloyd Webber arriben a
l’acord de venda que, segons els
comunicats de les seves com-
panyies, està gairebé tancat,
l’empresari americà es conver-
tirà en un dels grans empresa-
ris del West End amb cinc edi-
ficis. Al davant d’ell hi ha en-
cara Really Useful Group, que
passarà de dotze a set; Ambas-
sador Theatre Group, amb deu
teatres; i Delfont Mackintosh
amb quatre i en augment.

PERE VIRGILI

Ramon Oller ha fet de ‘Romeo & Julieta’ un drama per a tots els públics

D A N S A

‘Romeo & Julieta’

La dida
de Julieta

Bàrbara Raubert Nonell

‘Romeo & Julieta’. Metros, Companyia de

Dansa. Coreografia i direcció: Ramon
Oller. Intèrprets: Joana Rañé, Golan Yosef,
Marijn Roelofsen, Philippe Mesía, Sandrine
Rouet, Yannick Badier. Barcelona, Teatre

Poliorama. 16 de juny.

Una aposta per la dansa narrativa, feta amb balla-
rins de primera qualitat i ambientada en un marc
suposadament contemporani, fa d’aquesta darrera
versió de Romeo & Julieta un espectacle per a tots els
públics, en un balanç equilibrat entre la tragèdia i
l’humor.

Però potser és per això que no acaba d’emocionar en
cap dels dos sentits, i el que queda un cop acabada la
representació és el record d’unes vistoses coreografies
de grup on es juga amb formes clàssiques cosides de

motius que aquí o allí denoten l’estil personal d’Oller:
fresc, ampli, i amb espurnes còmiques. El coreògraf
d’Esparreguera ha triat una ambientació de carrer
amb vestits coloristes, com una festa gitana o un car-
naval de carrer, on es juga a pilota i s’esbatussen amb
els contenidors d’escombraries. I allí hi col·loca els jo-
ves protagonistes, Joana Rañé i Golan Yosef, dos ba-
llarins de grans qualitats líriques i un físic dolç i in-

nocent que encaixa a la perfecció
amb la idea dels joves enamorats
de Verona. Tanmateix, qui destaca
un cop més dins la companyia
Metros és Sandrine Rouet, aquest
cop en el paper de la dida de Julie-
ta. No es distingeix només en la
perfecta execució de les variacions
per a ella sola o els girs de fueté
perfectament acabats, sinó que,
fins i tot dins del grup, la seva ex-
pressió sempre és la més generosa;
els seus moviments, els més verti-
ginosos; la seva intriga, la més
profunda.

Si bé l’humor i la jovialitat im-
pregnen tot l’espectacle, al final
l’inevitable tragèdia succeeix: Oller
la pinta de modernitat ensorrant
els dos amants en un munt de
grava que cau per una canonada

entremig de pneumàtics de cotxe. Aquesta estètica
kitch de plàstic i polièster de la qual no s’amaga, jun-
tament amb l’ambientació sonora de Berlioz, Gonaud
i, sobretot, l’estrofa musical més coneguda de les que
Prokofiev va compondre per al mateix drama, con-
vergeixen en un punt entre el musical americà i el
folklore espanyol que fa de mal encabir en mentalitats
estrictes però que va agradar molt al gran públic.


