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Diu Marian Aguiló en un dels pocs poemes
“en prosa” de l’extraordinari seu Llibre de
la Mort: “L’alegria és una disfressada que
diverteix a tots los qui rodeja i folguen

amb ella sens conèixer-la; quan jo l’escomet, se treu
per mi sol la màscara i trob sa fesomia coneguda, la
meva amiga més vella, la tristesa”, que és una cosa
que si no per la forma, sí pel fons de la idea i de la
frase, podria passar per ser de Mercè Rodoreda.

A la novel·la Doble blanc de Joan Vila Casas, el
nostre (meu i d’en Joan Josep Camacho, entre al-
tres) estimat personatge Joan Comes explica la seva
vida al protagonista, i per la guerra hi passa així:
“Als disset anys em donaren el primer fusell. I un
mes després ja era a la desfeta de Balaguer. Allà
hauries vist caure els nostres com mosques. La
majoria encara no ens afaitàvem. Un infanticidi.”

A Barcelona, el març de 1938, Josep Maria
Folch i Torres, novel·lista “de gran públic” (so-
bretot infantil i juvenil, però també de l’altre)
anota: “Se m’han acabat les quartilles. Ja fa tres
setmanes que en demano al Patufet i no en tro-
ben. Avui he enviat l’original escrit al darrera
dels esborranys de les comèdies per a infants, que
per sort conservava en un racó del calaix. En
Josep m’ha enviat un parell de blocs de fulls de
calendari mensuals per si em poden servir de
quartilles. No tot ha d’ésser negre. M’han dit al
Patufet que la novel·la que publico té èxit (es
refereix a Les Memòries de Maria Vallmarí) i que
el Patufet ha pujat, malgrat les circumstàncies i
l’augment de preu, a més de 60.000.” Les revistes
satíriques per adults, i les serioses, i els diaris
catalans, tenien tiratges força més llargs. Al cap
de pocs mesos (i encara dura, en gran part) s’ins-
taura una situació en què les revistes catalanes
seran per definició anticomercials i de tirades de
mil exemplars si la cosa va molt i molt bé.

“Déu no és mort, no. Els bojos no es moren
mai; simplement, riuen i riuen fins a quedar en un
estat catatònic del qual emergeixen encara rient. I
xisclant, bramant i cridant. No, Déu no és mort.
Encara està en actiu a la seva mateixa cantonada
de sempre”, diu Jim Thompson a Fill de la ràbia,
una novel·la de les més dures i de més riure que
s’han fet en el terrible segle XX.

El poeta Gerard Horta ho diu d’una altra mane-
ra: “Detecto una pèrdua de l’origen | irreparable | a
curt termini”.

Vaig citant autors i, és clar, em ve a la memòria
allò de Les granotes d’Aristòfanes: “No t’allotgis
en el meu pensament; ja tens la teva, de casa.”

El capítol 41 de Quanta, quanta guerra... es
diu ‘El riu’ i encara que no en digui el nom és
l’Ebre just després de la batalla. Comença amb
un gos mort que “duia un tros de cartó penjat al
coll amb les lletres que duia escrites mig esborra-
des per les pluges; s’hi podia llegir: Seguiu
aquest gos. Ell us portarà on sóc. Estic ferit.”
L’estesa de cadàvers i folla destrucció es fa visi-
ble, en la seva fastigosa maldat i perversió inhu-
mana, en un grau que només hi arriben els hu-
mans, en un parell de pàgines que no tenen parió
en cap cinematografia.

I acabo amb una nota “literària” del gran
Ducasse: “Cal que la crítica ataqui la forma,
mai el fons, de les vostres idees, de les vostres
frases. Espavileu-vos.”
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DJ’s contra
la Fam.
Aquest festi-
val benèfic
de música
electrònica
celebra el diu-
menge la se-
va quarta edi-
ció amb la in-
tenció de
col·lectar diners per a ini-
ciatives que volen extirpar
la xacra de la fam. Per a la
cita d’enguany s’han pro-
gramat les actuacions
d’una icona dels anys no-
ranta, Secret Cinema, que
arriba per primera vegada
a Barcelona; Paco Osuna,
Chymera, Argenis Brito,
First Aid Kit, Meneo, Gui-
llamino, Night of the Bra-

in, Daryl, Electroputas,
Negat Live i Iana Himnia,
entre d’altres. Aquest any
les entitats beneficiades se-
ran quatre ubicades a Bar-
celona que atenen perso-
nes en situacions o riscos
d’indigència amb proble-
mes de drogues o malalts
de sida. Encants Vells. Bar-
celona. 12 d’octubre, a par-
tir de les 16.00 hores.

Diversitat.
La música èt-
nica i tradi-
cional torna
a Barcelona
de la mà del
Festival Mú-
siques del
Món, que
aquest any
p ro g r a m a
vuit con-
certs. Aquesta nit actua el
guineà Nino Galissa (imat-
ge) amb l’espectacle Africa
Roday, i en les properes ci-
tes, fins al 17 d’octubre, ho
faran el brasiler Paulino Lê-
mos (amb un tribut a Tom
Jobim i el mig segle de la
Bossa Nova); els Repentis-
tes i Glossadors integrats
per músics de Catalunya,

les Illes Balears, Múrcia,
Canàries i Itàlia; i Gnawa
Crossroads (l’única actua-
ció al CCCB). Tancarà el
festival la cantant malinesa
Rokia Traoré amb l’espec-
tacle Tchamantché. Festi-
val de Músiques del Món.
Fins al 17 d’octubre a L’Au-
ditori i CCCB. Barcelona.
www.auditori.com

Amor teatral. Amb
l’amor com a tema cen-
tral, Besos —una hu-
mil comèdia amb tocs
musicals escrita per
Carles Alberola i Ro-
berto García— explo-
ra aquest sentiment en
tots els seus vessants
mitjançant una sèrie
d’escenes plenes de si-
tuacions estrambòti-
ques però amb un
punt de vista quotidià

on floreixen l’amor, el
desamor, el sexe, els ta-
bús, la família i l’homo-
sexualitat. L’actor Joël
Minguet dirigeix la jo-
ve companyia teatral
Nem(n)sèrio (imatge),
formadaper estudiants
de l’escola de teatre
Eòlia de Barcelona.
Llantiol (Riereta, 7),
tots els dimarts fins al
setembre de 2009. www.
llantiol.com.

Una Plaça Reial molt
més ‘creativa’. L’Es-
pai Cultural de la
Plaça Reial rendeix
homenatge a l’emble-
màtic lloc on està ubi-
cat amb l’exposició
La Plaça Reial Inspi-

ra, que avui
obre les se-
ves portes a
la galeria
Setb. Entre
els treballs
que s’exhi-
beixen figu-
ren obres de
N a z a r i o
(imatge del
costat), Ma-
riscal i Toni
Catany, pe-

ces on mostren la seva
visió d’aquest lloc
únic amb l’objectiu de
recuperar l’impuls ar-
tístic que va tenir en
el passat. Galeria Set-
ba. Plaça Reial, 10.
Fins al 30 d’octubre.

‘Zombis’ a Sitges. Demà, els prin-
cipals carrers de la localitat bar-
celonina de Sitges seran envaïts
per centenars de morts vivents.
No és broma. Brigadoon, la sec-
ció més underground del Festival
Internacional de Cinema de Ter-
ror i Fantàstic, que se celebra a
Sitges fins al proper diumenge,
ha organitzat l’Eastpak Zombie
Walk, una marxa de zombis que
s’iniciarà a les 19.00 hores a l’edi-
fici Miramar i que tindrà com a
convidat d’honor el gran George
A. Romero, si les previsions de
l’organització es compleixen. En
realitat, ningú millor que ell per
a l’ocasió, perquè enguany es
commemoren els 40 anys de la
pel·lícula pionera del gènere, La
nit dels morts vivents, l’obra més
popular i admirada d’aquest ci-

neasta novaiorquès. L’etapa fi-
nal de la marxa, després de recór-
rer alguns carrers de Sitges, s’ha
ubicat al passeig de la Ribera, on
tots els zombis participants po-
dran assistir a un concert gratuït

amb les actuaci-
ons de grups com
M o t o r z o m b i s,
Dulcamara, Eya-
culación Post
Mortem, Secret
Army, Brioles i
Los Tiki Phan-
toms. Els que no
es volen perdre la
proposta, però no
s’atreveixen a sor-
tir zombificats des
de casa, l’organit-
zació posarà a dis-
posició de la gent

un equip de maquilladors profes-
sionals per deixar-los amb la im-
prescindible aparença de zombi a
partir de les 12.00 hores. Dia 10
d’octubre, 19.00. Sitges (Barcelo-
na). www.cinemasitges.com.

La terra dels morts vivents, de George A. Romero

Patufets
trepitjats
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L’operació és aparentment
senzilla. Es busca una his-
tòria ben estrafolària i pas-
sablement fluixeta com les

que habitualment protagonitzen
els dos agents de la TIA —pel cas,
un segrest en plena representació
del musical El fantoche de la opere-
ta (un títol que no pot ser més
Ibáñez). De banda sonora, se li
posen a dojo els grans èxits dels
anys 60 i 70 —ja saben: Manolo
Escobar, Raphael, Karina, Las
Grecas, Bravos, The Mamas and
the Papas, etcètera. Es col·loquen
unes quantes bones coreografies
que no oblidin el toc kitsch. S’agi-
ta i se serveix ben salpebrat. El
resultat de tot plegat és un èxit: el
que està tenint al Tívoli el musical
Mortadelo y Filemón. Però un
èxit que de senzill no en té res.

Les complicitats de tota mena
amb el públic són la base d’aques-
ta brillant operació. Complicitat
en primer lloc amb el tipus d’hu-
mor: traç gruixut, de patacada i
persecucions (“¡Mortadelo, me
tiene frito!”), amb una bona dosi
d’allò que avui en diem incorrec-
ció política, però que a l’època
era el segell més genuí de l’edito-
rial Bruguera: el jefe malcarat i
incompetent, la secretària grassa
i menjahomes, la nena bufona i
curta de gambals, els empleats
desvagats, els inútils que pensen
que tot es resol “en un perique-
te”, etcètera. Una fauna profun-
dament hispànica, berlanguiana,
que es ven l’ànima per un bocata
de xoriç o per escaquejar-se de la
feina (la galeria més completa
d’aquest bestiari la va aconseguir
Ibáñez a 13, rue del Percebe).
Una colla no gobernada pel gag
—paraula que encara no figura-
va al diccionari de l’humor—, si-
nó pel nostrat “chascarrillo”, la
befa de les desgràcies dels altres,
impietosa.

Si a tot això s’hi afegeixen a la
velocitat de la llum temes com La
chica yé-yé, La vida es una tómbo-
la o el Porrompompero
—transfomat, com no, en
Porronponpero mentre els balla-
rins beuen a galet del porró—, lla-
vors el realisme esdevé surrealis-
me hilarant i l’estona passa vo-
lant. Això sí, només per qui vul-
gui jugar el joc. És un espectacle
que difícilment podrà viatjar a
l’estranger. Precisament perquè
no trobarà les complicitats neces-
sàries.

Funció del musical Què, anit al Coliseum de Barcelona. / CARLES RIBAS
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BELÉN GINART

Ala nostra empresa no estem pa-
tint la crisi”. La frase, que pot
sonar una raresa en l’actual con-
text econòmic, correspon a Joan

Lluís Goas, president executiu de l’empre-
sa Stromboli Entertainment. En associa-
ció amb Filmax, la firma és coproducto-
ra d’un dels espectacles teatrals fets des de
Catalunya de més èxit en els últims anys,
Grease, ara en cartellera a Madrid. I tam-
bé de Spamalot, l’adaptació dirigida per
Tricicle de l’obra dels Monty Python que
es representa al Teatre Victòria amb un
resultat de 50.000 espectadors en les sis
setmanes que porta en cartellera. Els dos
muntatges tenen en comú el fet de ser
espectacles musicals. Un gènere que la
passada temporada va propiciar el rècord
històric en les xifres de consum teatral a

Barcelona: quatre produccions van atrau-
re el 20% dels espectadors, just el creixe-
ment global de públic, que va ser de 2,6
milions. Ara, la cartellera barcelonina ha
tornat a obrir les portes al musical, amb
la incògnita de com els afectarà l’actual
conjuntura econòmica. Un mes i escaig
després de l’inici del nou curs, conviuen
balanços molt optimistes amb d’altres
que no ho són gens. Productors i direc-
tors discrepen a l’hora de fer una prospec-
ció per saber si els bons resultats es repeti-
ran aquesta temporada, tot i que molts
d’ells remarquen que el món de l’especta-
cle no se sol veure afectat per la crisi.

“El setembre sempre és un mes dolent
i aquest no ha estat una excepció. Però no
més que d’altres anys. Jo crec que la crisi
no ens farà mal, més aviat al contrari”,
reflexiona Julia Gómez, directora general

de Stage Entertainment, la multinacional
responsable, entre d’altres, de l’espectacle
més vist a Barcelona la passada tempora-
da, Mamma Mia!, amb un 10,62% del
total de públic. “Tothom té molt present
la crisi, i ningú pot predir quina serà la
seva dimensió real. Però quan l’entorn és
angoixant, la gent té més ganes de connec-
tar amb l’energia, la màgia i l’emoció dels
musicals”, assegura. El febrer de l’any vi-
nent, Mamma Mia! donarà el relleu a La
bella y la bestia, una altra producció de
Stage, en una cartellera per la que hauran
passat també el musical de petit format i
factura gens convencional La parella
és…, de Josep Pere Peyró, que s’estrena
avui al Teatre Gaudí Barcelona, i Aloma,
la nova producció de Dagoll Dagom, al
Teatre Nacional de Catalunya.
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Francesc Canosa ressenya l’assaig de Quim Torra sobre el ‘superperiodista’ Xammar � Carles
Geli entrevista Joan-Lluís Lluís, amb motiu de l’aparició de la seva nova novel·la, que ressenya

Manel Ollé � Xavier Monteys analitza l’edifici de Transports Metropolitants de Barcelona

Musicals en temps
de crisi

� El gènere ha disparat les xifres d’espectadors � Els productors
discrepen sobre com els pot afectar la conjuntura econòmica



XAVIER MONTEYS

L’edifici de Transports Metro-
politans de Barcelona
(TMB), construït ja fa
temps, destaca en el paisat-

ge de la perifèria barcelonina, allà
on conflueixen els barris del Bon
Pastor i de Sant Andreu amb un
extrem de Sant Adrià del Besòs. En
aquella part de la ciutat se succe-
eixen els polígons industrials, les
naus de tota mida i les infraestruc-
tures viàries. Des d’allà, Sant An-
dreu té l’aspecte d’una ciutat maríti-
ma que retalla la seva façana con-
tra la platja de les vies. De tant en
tant convé anar-hi a donar un vol
per desembafar-nos de la Barcelo-
na central. Allà els horitzons són
amples i tornem a recuperar alguns
trets geogràfics, la llera del Besòs o
l’extrem de la Serra de Collserola,
probablement és per això que po-
dem jutjar-ho com un paisatge.

És en aquest context on es troba
aquest edifici, part d’un immens
conjunt no visible, on s’allotjen els
serveis del Metro en el subsòl i l’es-
tacionament dels autobusos a la su-
perfície. Tot plegat un conjunt de
plataformes edificades sobre un
complex triangle ferroviari del que
l’edifici d’oficines que ens ocupa
n’és l’element emergent. L’edifici és
una construcció de color blau
d’uns 100 m de llargada i 17,50
d’amplada, construït amb la repeti-

ció cada 9 m d’un únic pòrtic, cosa
que fa veure la importància que te-
nen els requeriments estructurals
del subsòl. Uns requeriments obli-
gats per les vies i la maniobra del
combois del metro. L’edifici que
veiem se suporta sobre aquesta es-
tructura, recolzat sobre la llosa que
cobreix tot aquest complex i que
ha d’aguantar els autobusos apar-
cats a sobre. Destaca especialment
la façana orientada al sud-oest.

Quan la construcció, com en
aquest cas, ha d’estalviar pes, es ba-
ralla per alleugerir els seus ele-
ments. Un d’aquests sol ser el mur
de tancament, aprimant-se fins a
convertir-se en un conjunt de ca-
pes, molts cops muntades en sec.
Per simplificar podríem dir que els
murs estan fets més amb tacs i vi-
sos que amb paleta i morter. Les
façanes d’aquest edifici són lleuge-
res i realitzades amb panells indus-
trials sintètics de color blau. A l’ar-
quitectura, però, li escauen els
gruixos i els relleus, perquè donen
ombres i són aquestes les que di-
buixen en la llunyania la forma dels
edificis. Però quan els gruixos no hi
són, ens els hem d’inventar. Aquí
l’invent és haver tret les finestres de
la façana, com qui estira el calaix
d’un arxivador. Aquestes finestres
s’assemblen a un arxivador, amb la
seva tapa frontal de color blau i els
vidres als laterals. El recurs de

treure la finestra fora és per evitar
que el sol entri directament als llocs
de treball. El modulat de les fines-
tres, els seus volums i les ombres
que produeixen, són els elements
més destacats de la façana sud-
oest, en contrast amb la façana
nord-est, que és plana. Però encara
amb això no seria suficient per fer
arquitectura; a més, hi hem d’afegir
altres decisions, com la de disposar
aquests volums al portell o de fer-
los decréixer en alçada segons aug-
menten les plantes, fins assolir el
resultat que veiem. Potser és poca
cosa, però és el que distingeix la
simple construcció industrial de
l’arquitectura.

L’edifici que ara veiem ben plan-
tat en aquest panorma de perifèria
ferroviària aviat quedarà eclipsat
mediàticament quan construeixin
davant seu l’edifici espectacle de la
nova estació de La Sagrera i es co-
breixin les vies. Algú pensarà que
aquests són comentaris nostàlgics,
dels qui ens estimaríem més que
aquesta part de la ciutat mantin-
gués l’aspecte de ciutat industrial i
del treball. Potser sí, però és pitjor,
com han fet aquest passat dilluns
els dirigents sindicals catalans, deci-
dir rebatejar el Pont del Treball, a
prop d’aquest enclau, amb el nou
nom de Pont del Treball Digne. O
hi ha treball o hi ha esclavitud! O hi
ha arquitectura o hi ha espectacle!

Ben plantat

J. CASAMARTINA

De forma cíclica,
l’establiment fa-
miliar dels Ra-
mon es renova.

I ara, el neoclassicisme
un pèl distant, de bon
gust assegurat, deixa
pas a la mescla eclèctica
i més atrevida de vell i
nou, com la cèlebre re-
vista de Santiago Segu-
ra, dirigida per Romà Jo-
ri i Feliu Elias. Al fla-
mant showroom, un mò-
bil africanitzat de
Moisès Villèlia fa com-
panyia a una estarrufa-
da calaixera rococó ple-
na de coloret, mentre
una estela granítica
d’Anish Kapoor recolza
l’ombra sobre una arca
gòtica a la vista d’un
conjunt de caparrons de
Manolo, Clarà i Gon-
zàlez que vesteix una dis-
creta prestatgeria estil
Norman Foster. Però

no tot han estat renova-
cions al carrer de la Pa-
lla; l’elegant galeria adja-
cent dedicada al
col·leccionisme conti-
nua intacta, perquè
llueix com al primer dia.
Simplement s’ha am-
pliat una miqueta amb
una sala a peu pla que li
fa de cripta.

I per mullar la nova
posada de llarg, Artur
Ramon presenta di-
buixos i pintures de Jo-
sep Guinovart fetes als
anys cinquanta; quan
l’artista encara no s’ha-
via decidit per la pintu-
ra gestual amb influèn-
cies del pop, sobretot de
Robert Rauschenberg.
De fet, a mitjans del se-
gle passat, Guinovart
no era pas l’únic que pin-
tava fent un mix entre el
romànic i Picasso: els
dos referents que tenia
més a prop per ser mo-

dern. D’això Àlex Mitra-
ni en va fer una exposi-
ció titulada Utopies de
l’origen al desorientat
Palau Moja. Al Guino-
vart d’aquesta època
també s’hi deixa veure,

sobretot als dibuixos, la
pagesia castellana de Ra-
fael Zabaleta —protegit
de l’Ors— i, en els olis,
els paisatges amb “cases
cegues” de Roger de La
Fresnaye, a la manera

del també desaparegut
artista i escriptor Josep
M. de Martín.

Guinovart anys 50.
Artur Ramon Art. Pa-
lla, 23, Barcelona. Fins
al 15 de novembre

Hi ha temes sobre els quals ens resulta
especialment difícil parlar. Qüestions
que, al mateix temps, i per la seva
pròpia natura, solen despertar molt

interès en la gent que només els coneix des de
fora. TV-3 les encara directament en un dels
seus programes nous, Sense embuts, estrenat
dimecres de la setmana passada. L’oportuni-
tat d’apropar-se a experiències com ara l’adop-
ció, el càncer o les opcions sexuals minori-
tàries des del relat de qui les viu en primera
persona té d’entrada un gran atractiu per a
l’espectador. El risc, però, és no trobar el to
apropiat. La frontera és molt fràgil. L’encert
se situa en un punt difícil d’assolir entre l’ex-
cés de dramatisme i la frivolitat. I en el lloable
intent de no caure en el primer parany, que de
programes de telerealitat i melodrama barat
ja n’hi ha de sobres, el nou espai s’ha situat
perillosament a prop de l’altre extrem.

Sense embuts està plantejat i editat amb
molta intel·ligència. Va començar amb el tes-
timoni de vuit persones de diferents edats
marcades per l’experiència de ser fills adop-
tats. Excel·lent la tria dels protagonistes, re-
presentatius de diferents maneres d’encaixar
la criança fora de la família biològica, i tots
ells molt ben dotats per a explicar-se davant
la càmera. El seu relat ofereix a l’espectador
una bateria de respostes als grans dubtes que
solen alimentar la curiositat envers aquest
tema: com van saber que eren adoptats, qui-
na va ser la seva reacció davant la notícia, si
han sentit la necessitat de buscar la dona que
els va portar al món i, donat el cas, si hi
mantenen algun tipus de relació.

El collage resultant és emotiu, sincer i
alhora també serè, fins i tot quan la majoria
dels protagonistes confessen la sensació

d’abandonament que ha marcat les seves vi-
des. El treball de tria i muntatge seria impeca-
ble si no fos per un molest element formal
suposadament simpàtic que vol servir d’antí-
dot a la cruesa de les històries i que malbara-
ta el conjunt. I és que els testimonis en for-
mat convencional (molt convencional: entre-
vistes individuals amb els protagonistes asse-
guts i mirant a càmera) s’intercalen amb un
exercici de grafisme que, si bé pres de forma
aïllada té una bona qualitat (dibuixos carica-
turescos, animacions, rètols superposats en
forma de post-it), aquí resulta maldestre, fo-
ra de lloc, dissonant. I funciona com una
solució pueril que no s’escau en absolut amb
el to equilibrat i madur que fan servir els
personatges. Per bé que, així i tot, el format
resulti molt més agraït que els impúdics pro-
grames de confessió on només es busca el
morbo per si mateix.

En canvi, el grafisme funciona molt mi-
llor en 10 cites, una altra de les recents estre-
nes de la cadena. L’espai és una elegant via
de promoció de les anomenades parelles lin-
güístiques, una forma de voluntariat per la
llengua que posa en contacte una persona
immigrada amb una nativa que l’ajudarà en
l’aprenentatge del català. És cert que el tema
es presta a un tractament més lluminós, més
positiu, i per tant aquí era més fàcil encaixar
dibuixos simpàtics sense fer grinyolar res. La
qüestió és que s’ha sabut treure profit a una
proposta aparentment poc sucosa. En els
quinze minuts que dura cada espai es fa una
bona feina no només per mostrar les virtuts
del mètode en l’ensenyament de la llengua,
sinó sobretot per potenciar la mirada lliure
de prejudicis cap a l’immigrant. I si a Sense
embuts el grafisme és un soroll molest, aquí
funciona com a valor afegit.

Vell i nou

Fotograma de Sense embuts. / TV-3

VIST I PLAU

Grafismes
BELÉN GINART

Escena rural (1955), de Guinovart.

L’edifici de TMB destaca enmig del paisatge de la perifèria barcelonina. / JOAN SÁNCHEZ
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Musicals en temps de crisi

Ve de la primera pàgina
Goas comparteix les reflexions
de Gómez. Partint d’un estudi
elaborat per la revista nord-ame-
ricana Variety sobre la relació
inversa entre crisi i públic d’es-
pectacles, l’empresa que presi-
deix ha fet una anàlisi de la si-
tuació actual. “Les dades de Va-
riety demostren que en cinc de
les set crisis que hi ha hagut als
Estats Units des del crack del 29
fins a l’actual, que allà pateixen
des de fa dos anys, s’ha produït
un increment d’espectadors d’en-
tre el 12 i el 16%”. Goas assegu-
ra que els resultats “són perfecta-
ment extrapolables a l’Estat es-
panyol, perquè està comprovat
que el comportament del públic
en els dos països és equiparable
en un 95%”. Segons l’estudi, “en
temps de crisi les famílies conti-
nuen consumint. Però en
comptes de fer despesa més ele-
vada, com anar a esquiar el cap
de setmana, la substitueixen per
microoci”. Això sí, creu que la
regla té uns límits i que no tots
els musicals tindran la mateixa
fortuna perquè, al seu entendre,
l’oferta és excessiva. Però consi-
dera que ells tenen just el que la
gent demana en aquests mo-
ments: “propostes familiars, fres-
ques, divertides. El públic vol
veure comèdia i espectacles al vol-
tant del luxe”.

Per aquesta lògica, l’èxit hau-
ria d’acompanyar també Morta-
delo y Filemón, la translació escè-
nica del popular còmic de Fran-
cisco Ibáñez dirigida per Ricard
Reguant. “Jo sóc molt sincer i
reconeixo que l’espectacle no va
massa bé. Artísticament funcio-
na, n’estem molt satisfets, però
la crisi està afectant tots els mu-
sicals, no només el nostre”, asse-
gura Reguant, que és també el
director de Grease. Dedicat al
gènere des de fa temps, fa 18
anys en va viure i protagonizar
un primer renaixement a Barce-
lona. En aquell moment van
coincidir a la cartellera els èxits
d’Estan tocant la nostra cançó,
dirigida per ell, i Mar i cel, de
Dagoll Dagom.

Reguant està plenament con-
vençut que, en la situació actual,
la convivència de tants musicals
no és bona. Per les seves caracte-
rístiques, aquest tipus d’especta-
cles són sensiblement més cars
de produir que una obra de text.
I això es tradueix en un preu de
les entrades també superior.
Mortadelo y Filemón té un equip

de 70 persones al darrere, s’hi ha
invertit tres milions d’euros. Fer-
lo rendible requereix una ocupa-
ció mínima del teatre del 50%.
En aquests moments és del 35%.
“Si les coses no canvien, s’haurà
d’anunciar el final de les
representacions i provar sort en
gira o a Madrid”, admet. Re-
guant està sincerament preocu-
pat, i no té por de dir-ho.

Sense arribar a l’angoixa, To-
ni Albadalejo, un dels produc-
tors de Què, admet el “descon-
cert" davant l'actual panorama.
Què, dirigit per Àngel Llàcer, és
el primer musical genuïnament
català (una espècie estranya
quan el que abunden són les
franquícies i les adaptacions)
que ha arribat a la cartellera
aquesta temporada. Estrenat ofi-
cialment la passada setmana, va
funcionar molt bé en el que

s’anomenen les funcions
prèvies, que serveixen de rodat-
ge a la companyia i s’ofereixen a
un preu promocional. “Durant
les dues setmanes abans de l’es-
trena vam tenir un 80% d’ocupa-
ció. Això vol dir que l’espectacle
funciona”. En aquests moments
s’alternen les funcions promo-
cionals amb les de preu normal.
I les que funcionen són, sobre-
tot, les primeres. “Hem co-
mençat bé, però no al ritme que
caldria. Alguns dies ve poca
gent i d’altres va bé. Habitual-
ment, a mitjan octubre els espec-
tacles ja s'estabilitzen. I enguany
no està sent així. Hi influeix tot:
la pluja, el futbol…Feia anys
que no ens passava res sem-
blant”, diu.

Però Albadalejo considera
que encara és d’hora per fer va-
loracions. Que caldrà esperar en-
cara unes setmanes per prendre
més la mida a la reacció dels

espectadors. “Nosaltres estem
molt il·lusionats amb Què. En
general, crec que aquesta tempo-
rada la qualitat dels espectacles
és igual o superior a l’any pass-
at”, afirma, tot destacant l’es-
forç de creació d’un espectacle
autòcton com és aquest. I vol
aferrar-se a la mateixa teoria
que fan servir Goas i Gómez.
“Els anglosaxons han escrit
molt sobre això, i diuen que en
temps de crisi el teatre sempre
ha anat molt i molt bé”.

El mateix opina Javier Mu-
ñiz, gerent de producció del mu-
sical Fama, que el 2005 va triom-
far al Tívoli en versió catalana i
després de l’èxit recollit en gira i
a Madrid ha tornat ara a Barce-
lona, en castellà i al Teatre Apo-
lo. “Les dues primeres setmanes
vam tenir una ocupació del
95%. Ara estem al voltant del
73-74%, i el ritme de la venda
anticipada és també molt espe-
rançador”. Els responsables de
Fama no veuen motius de pre-
ocupació pel que fa al context
econòmic. En tot cas, creuen
que si alguna cosa podria ser
perjudicial és la simultaneïtat de
musicals en cartellera.

Daniel Martínez, president
de la productora Focus i de l’As-
sociació d’Empreses de Teatre a
Catalunya (Adetca), no té cap
dubte que aquest és un bon mo-
ment per a les arts escèniques.
Ho diu basant-se en les dades de
la temporada 2007-2008. Però
també en les primeres xifres de
l’actual. “Hi ha hagut un creixe-
ment respecte a les dades del set-
embre de l’any passat. Això vol
dir que es manté la tendència a
l’alça de la passada temporada.
Seguim tenint motius per ser op-
timistes. El teatre a Barcelona
va francament bé”, explica.

Els resultats són vàlids també
per al musical. Però amb un ma-
tís, que com a president d’Adet-
ca considera molt comprensible.
El gran esclat del gènere es va
produir l’any passat, i ara l’aug-
ment no és espectacular sinó
“sostingut, diluït”. Martínez
creu que el món teatral no té
perquè preocupar-se perquè “la
crisi està afectant principalment
la gent amb menys poder adqui-
sitiu i no a la classe mitjana, on
es dóna fonamentalment el con-
sum cultural”. A més, creu que
el fet de ser una experiència en
viu, insensible als pitjors efectes
de les noves tecnologies (en una
paraula, a recer de la pirateria

perquè el que li dóna sentit és el
directe), li atorga una protecció
extra.

En el cas dels musicals, consi-
dera que la seva presència nor-
malitzada a Barcelona és un
símptoma de maduresa. “Són
un complement ineludible de les
cartelleres. No es pot ser capital
teatral fins que no hi ha musi-
cals a la cartellera”. Durant
molt temps es va dir que a Barce-
lona no hi havia públic per als
musicals, la qual cosa ha quedat

totalment desmentida per l’evi-
dència. Martínez recorda que
durant una dècada (l’última del
segle passat) hi va haver musical
d’èxit a Catalunya. Però que des-
prés el que no hi havia era “pro-
ducció de musical per al pú-
blic”. Poca oferta i, excepcions
al marge, desvinculada de l’inte-
rés de l’espectador. Així que van
desembarcar les multinacionals,
i amb uns mitjans impensables
per a la indústria catalana, van
reconquerir l’espectador.

“El públic vol veure
comèdia i espectacles
al voltant del luxe”,
afirma un productor.

“No es pot ser
capital teatral sense
musicals”, diu el
responsable de Focus
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CARLES GELI

Cau sobre Barcelona una
mena de xocolata bruta,
tan àcida que obliga a ta-
par els monuments antics,

com si es tractés d’una proposta de
l’artista Christo. A moltes cases, hi
ha esclaus sexuals. També alguns
pateixen el somni Marinetti, terri-
ble malaltia que no et deixa gaire-
bé dormir perquè et fa veure el
futur. La gent s’avorreix fins i tot
comprant les millors marques en
una ciutat desdibuixada... En fi,
abúlia, falsedat, descomposició,
malson. En aquest context, l’Assas-
sí gairebé et fa un favor quan fa
hores extres després de deixar de
repartir per Ikea; l’Oreneta supor-
ta com pot la malatia mentre espia
pels terrats i l’Esclau pensa que
avui li han fet poc mal i que podria
ser pitjor. Això és Aiguafang (La
Magrana), la suggerent darrera
proposta de Joan-Lluís Lluís (Per-
pinyà, 1963), la vuitena de la seva
bibliografia i que només fa que rati-
ficar-lo, com ja va demostrar amb
El dia de l’ós (premi Crexells,
2004), com una de les veus a escol-
tar de la narrativa catalana actual.
Si més no, la més inquietant.

Pregunta. El lector, especial-
ment el barceloní, agrairia pensar
que Aiguafang és ciència-ficció...

Resposta. No sé quin gènere és
perquè no és una novel·la futuris-
ta, però tampoc és una novel·la-as-

saig sobre la societat actual.
P. Doncs a la plana 99 parla de

barcelonins, explícitament...
R. Bé, volia un espai reconeixi-

ble, però la ciutat del llibre no és
una metàfora de Barcelona sinó
del contingut mental de la societat.

P. Inusual a les nostres lletres.
R. És que la literatura catalana

és una mica maniaga, que diem a
la Catalunya Nord; està plena de
bondat, gentilesa, té un punt tou
en relació a la novel·la europea, fa
poca exploració literària, mira poc
l’avantguarda i així hem perdut
l’anticipació, les ucronies... Hi ha
cert provincianisme literari.

P. La societat que dibuixa és
molt decadent.

R. Està marcada per un estat
de descomposició i hi ha una va-
cuïtat de la vida, estan avorrits de
viure i hi predomina l’aparença.

P. Fins i tot la gent es pinta les
dents de colors...

R. M’estranya que no es faci ja,
arribats al pírcing d’avui.

P. També és angoixant les diver-
ses pors que traspuen els personat-
ges, la violència del carrer.

R. Sí, tot això que descric po-

dria passar aquí ara; i si avui la
violència és menor a la del llibre és
perquè encara hi ha un vernís de
civilització que ens protegeix, però
aquesta civilització no és adquiri-
da, s’ha de treballar, i cada cop la
seva capa és més prima.

P. Per què sura tot això ara?
R. La buidor ja fa temps que es

manifesta, la tenim dins però, és
clar, si treballes 12 hores, no la
veus... És curiós, però és la mateixa
civilització la que provoca aquesta
buidor; l’aiguafang cau sobre el
cap de la gent. Aquesta pluja és el
quart personatge de la novel·la.

P. L’esclau sexual és japonès.
Un acudit càustic?

R. No, volia plantejar que no hi
ha determinisme, que algú d’un
país modern i tecnològicament
avançat també pot ser un esclau,

que els emigrants d’avui no tenen
per què ser els de demà; si hi ha un
cataclisme climàtic o tecnològic,
potser ens hi trobarem nosaltres.

P. El seu japonès és d’una docili-
tat exasperant.

R. És que s’ha resignat a ser
esclau i s’hi adapta. Vinc a dir que
el confort és un parany.

P. La pluja bruta, la foscor, la
ciutat...¿Blade Runner?

R. Només he vist el film una
vegada i, efectivament, quan esta-
va escrivint em va venir al cap... i
em vaig prohibir tornar-la a veure
fins fa poc. Em va passar també
amb La taronja mecànica.

P. Sobta molt l’absència total
del món espiritual.

R. És un dels aspectes clau de
la degradació d’una societat per-
què és dels que permeten estructu-

rar-la: s’han perdut tots els valors,
eines cabdals per la llibertat; sóc
ateu, però tinc certs valors cris-
tians que crec necessaris.

P. De Perpinyà estant també es
veu el món així o només és visible
des d’una versió 2.0 de la Barcelo-
na que s’ensorra com el Titànic?

R. Aquest fenomen ja passa
arreu, pobles inclosos. D’altra ban-
da, Barcelona no té gens de mala
premsa a Perpinyà.

P. Cap on miren més, cap a Pa-
rís o cap a Barcelona?

R. Infinitament més a París,
però també molt a Barcelona. És
possible que fins i tot estigui una
mica mitificada: França, avui, és el
campi qui pugui del liberalisme,
mentre hi ha certa enveja de Cata-
lunya pel seu grau d’autonomia i
per haver salvat la seva llengua.

P. La seva quina és?

R. Se’m dóna millor el francès,
però m’hauria perdut si hagués es-
crit en aquesta llengua. En el ca-
talà, sóc autodidacte al 90% i tinc
algunes dificultats. Però això m’ha
ajudat: haig d’anar al cor de la llen-
gua i m’obliga a ser més precís.

P. Els personatges parlen un ca-
talà ben estrany que citen com a
cataflà. És aplicable a la vida real?

R. El català del llibre és cohe-
rent amb una societat en descom-
posició. El que és evident és que el
català es parlarà cada vegada més
amb accent xinès o marroquí i això
tampoc és tan dolent; el que sí és
dolent és el nivell d’empobriment,
sobretot del català de Barcelona,
que es confon amb el normatiu. És
ridícul que la gent de comarques
tingui vergonya de la seva riquesa
lingüística; m’espanta; per això he
posat rossellonismes i cultismes.

P. Cal una política més exi-
gent?

R. Amb la llengua estem
afluixant; un xinès que viu a Cata-
lunya és més català que jo, que sóc
francès, però perquè aquest xinès
parli en català ha de tenir la sensa-
ció de què li és útil; si no se li
ensenya el català és discriminació
perquè se li barra l’accés a l’ascens
social. En qualsevol cas, sóc dels
que creuen que per salvar una llen-
gua es necessita la independència.

Aiguafang
Joan-Lluís Lluís
La Magrana
141 pàgines. 16 euros

Difícilment trobarem un
millor homenatge a Mer-
cè Rodoreda en aquest
any de commemoracions

que la transfiguració de la Colome-
ta que somiava desperta als terrats
de la Barcelona de postguerra en
l’Oreneta de la Barcelona postca-
tastròfica d’Aiguafang, la magnífi-
ca novel·la de Joan-Lluís Lluís:
una indigent que es refugia als ter-
rats dels voltants de la Ribera i té
malsons de vidència exacta i pre-
monitòria com a resultat d’una in-
fecció contagiosa. Som en una Bar-
celona distòpica i sempre enfanga-
da de pluja àcida, en una Barcelo-
na dura i brutal, que es troba tan
als antípodes de la postal del turis-
me cultural-municipal com de les

operacions de màrqueting genera-
cional dels que odien corporativa-
ment Barcelona en castellà com a
fórmula d’apropiació simbòlica (in-
vertint així els codis dels seus prede-
cessors titànico-barcelonins per
acabar fent el mateix gest polític i
publicitari).

Aiguafang ens condueix a una
Barcelona precisa i sàviament alte-
rada, amb una topografia que ens
duu de la Plaça Sant Just a l’esta-
ció de Penitents, amb els monu-
ments embolicats amb plàstic ne-
gre per retardar-ne l’esmicolament.
Joan-Lluís Lluís segueix les passes,
els ritus i les circumval·lacions de
tres universos morals extrems: tres
personatges que en la seva radical
singularitat encarnen el clima
d’una ciutat que es viu com una
condemna. Un assassí en sèrie que
mata amb la il·lusió d’alliberar les
víctimes del patiment de seguir
vius, un esclau sexual asiàtic i una
indigent que veu el futur. Tres vèr-

texs d’un triangle esmolat de movi-
ments imprevisibles, que no es limi-
ta al tremendisme cyberpunk. La
degradació física, moral i verbal de
la ciutat és tot just el punt de parti-
da. La ficció ens situa en un territo-
ri asfixiant proper al del Tsai Ming-
liang de The Hole: també en una
ciutat —en aquell cas Taipei— so-
ta un diluvi constant, assetjada per
epidèmies i habitada per éssers soli-
taris i psicòtics, que només troben
refugi i alliberament en l’amor.

Joan-Lluís Lluís confirma amb
Aiguafang, la seva sisena novel·la,
que és ja un nom de referència im-
prescindible en la narrativa catala-
na actual. Torna a mostrar-se com
un mestre en l’art exigent de la
novel·la breu. Aiguafang té la den-
sitat i la textura moral d’una
novel·la: posa en joc un món possi-
ble que projecta sentits inquie-
tants, amb una prosa mineral i reti-
cent, també marcada pels trets
d’estranyament i de rara coloració

tornassolada que defineixen el mo-
biliari urbà de la novel·la. Alhora
té la geometria del conte: el vals
del triangle que gira amb la super-
posició de lògiques i mirades. La
transició de codis al llarg del llibre
condueix a la cristal·lització del re-
lat en una imatge final persistent:
el que sembla començar com un
passeig pel costat salvatge d’un fu-
tur imperfecte es transforma en un
conte d’amor que fa ballar de for-
ma magistral tres subjectivitats ex-
tremes, que s’expliquen amb tres
relats irreconciliables uns mateixos
fets: la percepció mítica de l’Es-
clau japonès, la percepció visio-
nària de l’Oreneta i la percepció
apocalíptica de l’Assassí en sèrie.
Aiguafang comença amb una cita-
ció de Lou Reed i una altra de
Jacques Prévert. Hi podríem per-
fectament haver trobat també les
paraules de Meredith, que obren
La plaça del Diamant: My dear,
these things are life.

JOAN-LLUÍS LLUÍS Escriptor

“Em vaig prohibir tornar a veure
‘Blade Runner’ i ‘La taronja mecànica”

El vals del triangle
MANEL OLLÉ

El confort com a parany en una societat en descomposició i que s’ambienta a Barcelona és la nova proposta literària de Joan-Lluís Lluís. / JOAN SÁNCHEZ

“A Catalunya hi ha un
cert provincianisme
literari, es mira poc
l’avantguarda de fora”

“El vernís de civilització
que ens protegeix és
cada vegada més prim”,
diu l’autor d’‘Aiguafang’
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Musicals en temps de crisi

B.G.

ACatalunya, la tradi-
ció del teatre musical
autòcton està molt lli-
gada a la trajectòria

de Dagoll Dagom, capitaneja-
da per Joan Lluís Bozzo, An-
na Rosa Cisquella i Miquel
Periel. Títols com ara Mar i
cel, Flor de nit, Antaviana, El
Mikado o Els pirates formen
part de l’imaginari col·lectiu
de bona part dels catalans afi-
cionats al teatre. La compa-
nyia catalana creada fa 34
anys, en què ha fet 22 especta-
cles, ha apostat principal-
ment per la creació original, i
no per la importació d’obres
procedents d’altres països.
“En tot cas, si hem agafat al-
gun musical que ja existia
n’hem fet una recreació molt
especial”, reflexiona Cisque-
lla, qui recorda la contribu-
ció del grup en la formació
d’artistes per a musicals.
“Quan nosaltres vam co-

mençar, posàvem professors
de cant i de ball als actors.

Ser original comporta ris-
cos: aventurar-se a estrenar
muntatges nous significa, òb-
viament, no haver testat
abans com els rep el públic, ni
comptar amb els grans mit-
jans i la maquinària publici-
tària de les superproduccions.
Des de Dagoll Dagom els han
assumit sabent que, en qualse-
vol cas, és més gratificant des
del punt de vista creatiu, atès
que gairebé sempre les impor-
tacions obliguen per contracte
a una fidelitat extrema amb
l’original. En un parell de set-
manes arribarà als escenaris la
seva última aventura. Es trac-
ta d’Aloma, adaptació de la
novel·la de Mercè Rodoreda,
coproduïda amb el Teatre Na-
cional de Catalunya, on s’es-
trenarà el 23 d’octubre i es re-
presentarà fins al 4 de gener.
Després realitzarà una gira
per Catalunya i Espanya.

El precedent més clar de
l’experiència és Mar i cel, ver-
sió musical de l’obra d’Àngel
Guimerà, amb la qual (a més
d’una carretada d’especta-
dors) van aconseguir la fita de
ser la primera companyia ca-
talana exportadora del gène-
re. L’espectacle, el gran èxit
de la història de Dagoll Da-
gom, es va fer també a Ale-
manya amb una producció
germana. L’Aloma musical
compta amb guió de Lluís Ar-
carzo i música i lletres d’Al-
fonso Vilallonga. Julia Mö-
ller i Carme Sansa donaran
veu, respectivament, a l’Alo-
ma jove i a l’adulta en aquesta
versió que, a més del text origi-
nal, incorpora alguns poemes
de Mercè Rodoreda, de la
qual se celebra enguany el cen-
tenari del naixement. “És un
espectacle molt intimista, que
s’adreça a l’emoció. Espero
que el públic ho sàpiga valo-
rar”, diu Cisquella.

‘Aloma’ també canta

BEGOÑA BARRENA

Tot sembla indicar que a ca-
sa nostra el teatre musical
està vivint el seu gran mo-
ment. De fet, segons el ràn-

quing dels muntatges més vistos la
temporada passada, els primers
eren espectacles musicals
—Mamma Mia! per damunt de
tots— i El llibertí, el muntatge tea-
tral de text amb més èxit, es va
haver d’acontentar amb un discret
cinquè lloc. Fenomen de masses les
causes del qual no entrarem a anali-
tzar, per bé que sospito que tenen a
veure amb la lleugeresa —mal
entesa— que s’associa al cant i al
ball propis del gènere, la qüestió és
que els musicals proliferen fins al
punt que ara per ara qualsevol ex-
cusa o referent pot arribar a ser
objecte d’adaptació musical. I així
ens trobem amb musicals que, es-
trictament parlant, no ho són i un
dels exemples més evidents és preci-
sament Mamma Mia!, espectacle
concebut a partir de les cançons
més emblemàtiques de l’eurovisiu
grup ABBA. Segons la tradició an-

glosaxona, encara que els orígens
del gènere, com de tot, es troben en
els clàssics greco-llatins, en un musi-
cal les cançons es composen en fun-
ció de la història que aquest expli-
ca i no a l’inrevés. Quan una emo-
ció és tan intensa que no troba pa-
raules per ser expressada, el perso-
natge canta i quan ni tan sols can-
tant aconsegueix dir el que vol, ales-
hores es posa a ballar. Se suposa
que els diàlegs, les cançons, la músi-
ca i el ball, els quatre punts cardi-
nals del musical clàssic, han de con-
viure de manera coherent i han de
servir a un objectiu comú. Dissorta-
dament, no sempre és així i ara ma-
teix tenim en cartellera un altre
exemple, aquest de producció lo-
cal, de recopilació de cançons que
formen, com les d’ABBA, part de
la memòria col·lectiva i que són les
que farceixen la trama de Mortade-
lo y Filemón, The Miusical. Com
per sortir pitant cap a Pernambu-
co, com diria el mateix Mortadelo.
Això sí, amb tots els mitjans del
món —tret que comparteixen les
grans produccions— i en aquest

cas amb efectes en 3D inclosos.
A banda d’aquests dos produc-

tes que apel·len directament a la
nostàlgia, com si el passat es po-
gués reviure, la cartellera barceloni-
na ofereix un altre èxit, ara
instal·lat al teatre Apolo després
de girar per tota Espanya: Fama,
El musical, una versió més que dig-
na de l’adaptació escènica de la
cèlebre pel·lícula d’Alan Parker.
D’acord, també es pot entendre
com un intent de reviure el passat
perquè del film ja fa gairebé trenta
anys, però almenys la base és la
que ha de ser, hi ha una trama que
funciona —la de les aventures dels
alumnes de la High School for the
Performing Arts de Nova York—
amb els seus girs i les seves dosis
d’humor i d’amor, unes cançons es-
tupendes que expressen el que han
d’expressar i unes coreografies ben
vistoses. Tal com està el panorama,
no es pot demanar més.

Un altre espectacle que funcio-
na tot i l’adaptació castellana i a la
baixa de l’original és Spamalot. Ver-
sió dels Tricicle del musical de

l’Eric Idle, un dels Monty Python,
que alhora es basa en la pel·lícula
Monty Python and The Holy Grail
(Los caballeros de la mesa cuadra-
da), l’espectacle compta amb esce-
nes molt ben resoltes, uns intèr-
prets encertats i un espectacular
cos de ball. I és que en un musical
no hi poden faltar números coreo-
gràfics, que és una de les pegues
que té Què, el nou musical. De tots
els muntatges comentats, aquest és
el que té més mèrit, perquè és de
nova creació i tant el llibret d’Àlex
Mañas com les composicions musi-
cals de Manu Guix han estat fets
per a aquest espectacle que dirigeix
Àngel Llàcer amb vocació de musi-
cal clàssic. La pena és que coixeja i,
tot i els anys que li han dedicat, el
resultat és tan pobre que per poder
parlar amb el cap ben alt de musi-
cals en llengua catalana em temo
que haurem d’esperar a l’estrena
d’Aloma, adaptació de la novel·la
homònima de Rodoreda, i a la sol-
vència contrastada en el gènere
dels seus artífexs, els Dagoll-Da-
gom. Creuem el dits!

De Broadway a Pernambuco

Imatges de quatre musicals que
protagonitzen el nou impuls del
gènere a la cartellera de
Barcelona: Mamma Mia!
(fotografia del centre); Spamalot
(a l’esquerra); un assaig de Fama
(dreta) i, a sota, els protagonistes
de Mortadelo y Filemón.
C. MANUEL / EFE / MARCEL·LÍ SÀENZ

Creu que ara el repte és que sigui
“el propi teixit català” el que
s’embarqui de manera decisiva
en la producció. Focus no hi que-
darà enrere. “A mig termini, tor-
narem a fer musicals, però des de
l’autoria autòctona”. En cas que
es facin obres internacionals,
serà a condició de disposar de
marge creatiu, lluny de clònics i
franquícies encotillades”, afirma
Martínez.

Anna Rosa Cisquella, una
de les responsables de Dagoll
Dagom gairebé des dels inicis
d’aquesta veterana companyia
consagrada al gènere, s’alinea
més aviat en la filera dels pessi-
mistes.

Atès el context actual, no
creu que la convivència de musi-
cals sigui bona. “Si la gent en
va a veure un, possiblement no
tindrà diners per anar a veure’n
un altre”. Per això creu impor-
tant que el públic aprengui a
distingir matisos i coloratures
dintre del gran calaix de sastre
en què s’acostumen a englobar
tots els espectacles del gènere.
“Igual que en teatre de text hi
ha comèdia i hi ha drama,
obres més lleugeres i d’altres
que no ho són, s’ha d’aprendre
a diferenciar”. D’aquesta mane-
ra el públic podria valorar mi-
llor la diversitat. En qualsevol
cas, creu que la cartellera està
amenaçada “per una espasa de
Dàmocles”.

El temps dirà si arriba a fer
miques les esplèndides xifres
d’espectadors del curs passat.
Amb el perill que, si les esmico-
la o les fereix sensiblement, n’hi-
potequi la continuïtat. Perquè,
com reconeix Gómez, “on sí
que ens pot afectar la crisi és a
l’hora de trobar finançament.
Però no podem caure en el pà-
nic, sinó ser més creatius”.
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