NOTA DE PREMSA

La jaula de las locas escalfa motors
● El musical s’instal·la al Teatre Tívoli avui 20 d’agost per encarar la
recta final d’assajos
● 28 artistes a escena, música en directe i més de 140 canvis d’un
vestuari espectacular
● El nou muntatge de gran format, amb direcció escènica d’Àngel
Llàcer i musical de Manu Guix, arriba a Barcelona per oferir una
llarga temporada al Teatre Tívoli a partir del 14 de setembre
ESTRENA OFICIAL: 27 DE SETEMBRE

La gran comèdia musical de Broadway arriba a Barcelona. La jaula de
las locas encara el període final d’assajos al teatre que veurà néixer la nova versió del
musical. L’estrena absoluta serà el proper 27 de setembre al Teatre Tívoli de
Barcelona –per bé que les representacions s’iniciaran el dia 14-, un dels espais
escènics més emblemàtics i amb més capacitat d’aforament de la capital catalana. Les
entrades ja són a la venda i es poden comprar a través de www.grupbalana.com.
Dilluns 20.08.2018.-

La jaula de las locas (La cage aux folles) és originalment una peça teatral escrita i
protagonitzada pel dramaturg francès Jean Poiret, estrenada a París el 1973. Com a
obra de teatre, va superar les 2.000 sessions i els 15 anys consecutius en cartell.
La nova producció de Nostromo Live, dirigida i protagonitzada per Àngel Llàcer i
amb la direcció musical de Manu Guix, es basa en la versió musical de gran
format de Jerry Herman i Harvey Fierstein, que van presentar a Broadway el 1983.
Dècades després és encara un cant a la llibertat individual i col·lectiva tan vigent avui
dia com en la seva primera producció. El coratge i la valentia de nedar a contracorrent
en un món que tot sovint obliga a seguir unes pautes i costums marcats. Un missatge

que arriba al cor de totes aquelles persones amb ganes d’excel·lir i brillar en la seva
vida sense cap condicionament. Amb paraules del director català, la Jaula p
 retén
“compartir aquesta joie de vivre que molts cops ens manca”.
Quatre dècades d’èxit mundial
La Jaula és un espectacle especialment important en la història del gènere, que ha
influït de manera decisiva en l'estil i la forma de portar a escena temes socialment
sensibles de manera oberta i optimista. La producció de Broadway de 1983 va
guanyar sis premis Tony i es va mantenir en cartell durant anys. Després del seu
èxit a Broadway, La Cage aux Folles va arribar al West End, així com a Berlín, i des de
llavors s'ha representat ininterrompudament per tot el món. És un dels musicals
més populars de la història i compta amb múltiples i reeixides adaptacions
cinematogràfiques.
Un gran espectacle, divertit i familiar. Un gran cant a la llibertat, optimista i
enèrgic.
"Haremos todo lo posible para cumplir con lo que la leyenda cuenta y el rumor
promete. Ah, cuántos viejos amigos. Y cuántas caras nuevas. Y cuántos viejos amigos
con una cara nueva." Així comença el guió d’aquest musical. Els seus protagonistes
són Georges, gerent d'un club nocturn de drag queens de Saint Tropez, i Albin, la
seva romàntica parella i estrella del local. El musical conta les divertides i absurdes
aventures que viuen els dos protagonistes quan Jean-Michel, el fill de Georges, els
presenta als pares ultraconservadors de la seva parella. Dues hores i mitja
d’espectacle, 140 canvis de vestuari, 28 artistes a escena: 12 actors, 8 ballarins i
8 músics.
La nova aposta de Nostromo Live
Nostromo Live és la nova productora de teatre i arts escèniques que neix de Nostromo
Pictures, productora espanyola de cinema de trajectòria internacional, que amb 6 anys
de vida ha produït 12 llargmetratges. Nostromo Live s'embarca en l'apassionant
producció del seu segon musical La jaula de las locas, després del seu gran èxit amb
Casi normales.
ASSAJOS DE L’ESPECTACLE:

Avui, 20 d’agost, el muntatge encara la recta final d’assajos ja a l’escenari d’estrena, el
Teatre Tívoli de Barcelona. Els mitjans interessats en cobrir els assajos, poden posar-se
en contacte amb Marc Gall a través de correu electrònic o al 619 30 76 20

https://lajaulaelmusical.com/
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