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Prop de 300.000 persones
van avalar el musical A de
temporada a Madrid. Ara,
com ja comença a ser habi-
tual, fa temporada a Barce-
lona. Pel productor José
Manuel Lorenzo, l’any i
mig d’actuacions a Ma-
drid va servir per posar a
prova el muntatge i anar-lo
completant. I és que Na-
cho Cano mai no està prou
satisfet del muntatge i el
revisa contínuament.
També passarà a Barcelo-
na ja que Cano assegura
que serà en totes les fun-
cions, tot i que previsible-
ment els canvis no seran

de tanta envergadura com
fins ara. Al repartiment de
Barcelona, s’hi han incor-
porat dos actors del càs-
ting actual: Anna Castillo i
Gerard Martí.

A és un musical que
aposta per l’espectaculari-
tat amb una història un pèl
apocalíptica: un noi ha
d’alertar la humanitat que
cal revisar la manera d’ac-
tuar que sempre fa patir la
Natura, si es vol evitar un
cataclisme ecològic que
significaria la fi de la civi-
lització. Cano assegura
que l’obra no vol ser dog-
màtica, però recomana

que la societat recuperi va-
lors femenins com la soli-
daritat, l’amor i l’amistat
per superar la cobdícia i
l’ànsia de poder. Al mun-
tatge no li falta actors vo-
lant (baixen lligats des de
la tela), audiovisuals i
molta música. Al final,
com si fos un bis per com-
plaure els fans de Mecano,
Nacho Cano munta un
concert al mateix escenari,
en què sovinteja les invita-
cions de companys seus. A
Barcelona no hi ha res as-

segurat, però va insinuar
que podrien participar-hi
Joan Manuel Serrat, Ma-
nolo García o Estopa.

El muntatge té un pres-
supost de 3,5 milions
d’euros («sembla que
n’hàgim gastat deu», diu
el productor). La produc-
ció ja té una gira tancada
de 523 ciutats per l’Estat
espanyol. Si la temporada
de Barcelona fos molt bo-
na, podria tornar per Na-
dal. Posteriorment, es pre-
para una gira a l’Amèrica

Llatina. A hores d’ara, ja
es treballa en la traducció
del llibret en anglès per
buscar productors interes-
sats a portar el musical a
Nova York i Londres, com
a places de referència. Ca-
no es va desvincular de la
qualitat d’HNMPL, ja que
s’hi va deslligar fa temps
perquè no podia anar re-
fent el muntatge. Sobre
qui canta millor Mecano,
diu que «millor que siguin
els de Mecano els qui can-
ten les seves cançons».

L’exmembre de Mecano proposa un
espectacle oníric amb concert inclòs

Nacho Cano emprèn
a Barcelona l’aposta

internacional del
musical «A»

J.B./ Barcelona
● Des d’avui i com a mínim fins al mes de juliol, Nacho
Cano actuarà a Barcelona en el musical A, el seu primer
treball creat de zero. Serà a l’Apolo, mentre al Tívoli se-
gueix Hoy No Me Puedo Levantar (HNMPL), una peça
inspirada en les cançons de Mecano. Barcelona serà la
plaça on vendre la producció a Nova York i Londres.

Un instant de l’espectacle musical A  de Nacho Cano. / EL PUNT

● Ningú no li va fer
mai cas. Ningú no se’l
va escoltar quan va ju-
rar i perjurar que
aquella obra que havia
comprat era de Van
Gogh. De fet, era un
paisatge molt diferent
dels habituals del cè-
lebre pintor, tot i que
els colors en delaten
l’autoria. Ara, experts
holandesos sí que han
confirmat que l’obra
Le Blute-Fin (1886),
un oli de 55 per 38
centímetres de l’èpo-
ca parisenca del geni,
és autèntica. El seu an-
tic propietari, Dirk
Hannema, que tenia
molt mala fama en les
atribucions d’obres i
havia estat director del
Museu Boijmans van
Beuningen de Rotter-
dam, va adquirir la pe-
ça el 1975. En morir,
el 1984, l’oli va anar a
parar a un museu re-
gional, el Fundatie de
Zwolle, que ara llueix
orgullós el nou Van
Gogh. / AGÈNCIES

ZWOLLE
Experts
holandesos
identifiquen un
nou Van Gogh


