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Pegados, un musical diferente reprèn fins al 30 de 

maig les funcions suspeses pel toc de queda 
 

 

L’obra, dirigida ara per Enric Cambray i la seva coautora Alícia Serrat, es 

podrà veure a partir de l’1 d’abril al Teatre Condal de Barcelona. 

 

El Terrat (The Mediapro Studio) recupera la comèdia musical d’èxit 10 anys 

després de la seva estrena, avalat per premis destacats i amb prop de 800 

funcions a Catalunya i arreu del món. 
 

 

SALA DE PREMSA i FOTOGRAFIES [AQUÍ] 

 

ENTRADES A LA VENDA [AQUÍ] 

 

 

Barcelona, 18 de març de 2021 · La comèdia musical Pegados, un musical diferente retorna als 

escenaris el pròxim 1 d’abril. L’espectacle va haver d’aturar les seves funcions a causa del toc de 

queda, que feia impossible el desenvolupament de l’obra dins els horaris del teatre –on hauria 

coincidit amb altres muntatges–. 

Ara, sis mesos després de la suspensió de les funcions, el musical dirigit per Enric Cambray i la 

seva coautora, Alícia Serrat, es podrà veure al Teatre Condal de Barcelona fins al 30 de maig. 

Aquesta nova producció de El Terrat amb Kaktus Music es va estrenar el passat mes de 

setembre i ja ha acollit 3.500 espectadors. 

Les noves funcions programades per aquesta primavera tenen l’objectiu de donar a conèixer 

l’espectacle a una nova generació d’espectadors, així com a aquells més grans que encara no 

han pogut veure el nou muntatge arran de les restriccions.  

El musical 

Pegados explica la història d’un noi i una noia que es coneixen en una discoteca i acaben fent 

l’amor en un lavabo. A partir d’aquí tot s’embolica quan s’adonen que, per una estranya situació, 

no aconsegueixen desenganxar-se l’un de l’altre i decideixen anar a l’hospital. Aquí és on 

comença la història dels dos protagonistes, que estaran condemnats a entendre’s i conèixer-se 

durant la llarga espera còmica al box d’urgències.   

http://comedia.cat/ca/comediateca/elterrat30aniversari
https://www.teatrecondal.cat/ca/ex/1793/pegados-el-musical/


L’espectacle compta amb els joves artistes Iñaki Mur, Júlia Bonjoch, Cinta Moreno i Raul 

Patiño en la direcció musical adjunta. Amb 10 anys de vida, el musical va realitzar més de 440 

representacions a Espanya entre els anys 2010 i 2014, i amb múltiples versions a països d’Europa 

i Amèrica Llatina, que sumen en total més de 300 funcions. La gira internacional va recórrer 

països com Brasil, Colòmbia i Alemanya. 

A casa nostra, el musical va assolir un èxit sorprenent. De la mà dels seus autors, Ferran 

González, Alicia Serrat i Joan Miquel Pérez (música addicional), l’espectacle va guanyar els 

Premis Butaca a Millor Musical, Millor Composició Musical i Millor Actriu de Musical, i va ser 

reconegut amb els Premis MAX de Teatre (2011) com a Millor Espectacle de Teatre Musical i 

Millor Director Musical.  

El nou muntatge se suma també a L’Èxit de la temporada –estrenat el passat mes de gener al 

Teatre Coliseum–, en el marc del trentè aniversari de la companyia liderada per Andreu 

Buenafuente.  
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FITXA DE PEGADOS 

 

Llibret: Ferran González 
Música i lletres: Ferran González i Alícia Serrat 
Direcció Artística: Alícia Serrat i Enric Cambray 
Música Addicional i Direcció Musical: Joan Miquel Pérez 
Director Musical Adjunt: Raúl Patiño 
Intèrprets: Iñaki Mur, Júlia Bonjoch, Cinta Moreno i Raúl Patiño. 
Coreografia: Marta Tomasa 
Disseny escenografia i vestuari: Raquel Ibort 
Disseny il·luminació: Albert Pastor 
Disseny so: Carles Aulí 
Disseny Leds Estructures: Crispí Tuset 
Construcció Estructures Leds: Josep Font, Vicenç Font 
Agraïments: Oriol Tres, Manel Sol 
Producció: Cristina Prunell 
Producció Executiva: Mercè Puy i Joan Miquel Pérez 
Comunicació: Meritxell Abril, Andrea Calbet, Gemma Saperas 
Comunicació digital: Mia Font 
Imatge i disseny del cartell: Javier Naval 
Distribució: Sarah Martínez (distribucion@elterrat.com) 
Cap tècnic del teatre: Jordi Ballbé 
Una producció d'El Terrat i Kaktus Music 
 

 

 
 

https://youtu.be/Sjgj6j4P9IU
http://www.comedia.cat/ca/comediateca/elterrat30aniversari
http://comedia.cat/proyectos/docu/dossier-pegados_2020-29568.pdf
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