
Broadway 90 minuts



B90M és un repàs amb cançons per la història del Teatre Musical, 
principalment l’americà,  des dels seus orígens fins als nostres dies.

SINOPSI
Broadway 90 minuts

produccions

Recorrent la història de Broadway el recital 
situa i enllaça amb breus cites les diverses 
èpoques al llarg del temps, oferint títols, 
composicions, autors i personatges que 
s’han convertit en incones del gènere a nivell 
mundial. I tot en el Temps rècord de 90 minuts.
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“The Lullaby of Broadway” de 42nd STREET
  Música: Harry Warren - Llibret: Michael Stewart i Mark Bramble -
  Lletra: Al Dubin

“I could write a book” de PAL JOEY
  Música: Richard Rodgers - Llibret: John O’Hara - Lletra: Lorenz Hart

“Lonely town” de ON THE TOWN
  Música: Leonard Bernstein - Llibret: Betty Comden - 
  Lletra: Adolph Green

“You’ll never walk alone” de CAROUSEL
  Música: Richard Rodgers - Llibret i lletra: Oscar
  Hammerstein II

“I love Paris” de CAN-CAN

“Ce’st magnifique” de CAN-CAN
  Música: Cole Porter - Llibret: Abe Burrows -
  Lletra: Cole Porter

“Just in time” de BELLS ARE RINGING
  Música:  Jule Styne - Llibret i lletra: Betty Comden i Adolph Green
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“What more can I say” de FALSETTOS
  Música i lletra: William Finn

“The impossible dream” de MAN OF LA MANCHA
  Música: Mitch Leigh - Llibret: Dale Wasserman - Lletra: Joe Darion
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“People” de FUNNY GIRL
  Música: Jule Styne - Llibret: Isobel Lennart - Lletra: Bob Merrill

“Maybe this time” de CABARET
  Música: John Kander - Llibret: Joe Masteroff - Lletra: Fred Ebb

MIX STEPHEN SONDHEIM
  a) “Broadway baby” de FOLLIES
  b) “I’m still here” de FOLLIES
  c) “Somewhere” de WEST SIDE STORY
  d) “Un chacha chachi hay que tener” de A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO FORUM
  e) “Dolces dones” de SWEENEY TODD
  f) “Res no haurà de témer” de SWEENEY TODD
  g) “Losing my mind” de FOLLIES
  h) “Send in the clowns” de A LITTLE NIGHT MUSIC
  i) “Being alive” de COMPANY
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És Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre. Al 1998 és Becat per la Generalitat 
de Catalunya per cursar estudis d’Interpretació, Cant i Dansa a la ciutat de Nova York. 
Al 2002 li és concedida una Beca Fulbright per a continuar aquests estudis (2003-05). 
Havent cursat la part docent del Doctorat en Arts Escèniques, i tot treballant en la 
seva tesis doctoral, li ha estat concedida una beca (AGAUR) per a estudis de recerca als 
Programes Màsters en Arts Escèniques de les Universitats de Nova York i Yale (2005-
2006) entre d’altres. Des de ja fa anys compagina els escenaris amb la docència teatral 
(Veu, Dicció, Cant i Interpretació). Entre els molts llocs arreu d’Europa i els Estats 
Units on ha impartit aquests cursos hi figura l’escola “City Lights” de Nova York. L’any 
2005 és convidat a “Prima del Teatro”, San Miniato, Itàlia, en la seva onzena edició, a 
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donar un taller d’Interpretació en el Teatre Musical i al 2008 ho fa per a la Universitat de Nova York a Florència, 
també a Itàlia. Al 2010 crea ÈVIC, una empresa destinada a l’Entrenament de la Veu i el Cos, i a les produccions 
artístiques. Al 2011 és convidat a impartir un curs de Tècnica Vocal al camp de refugiats de Jenin a la Palestina Ocupada. 

Els seus treballs al teatre inclouen a Don Quijote/Cervantes al musical “Man of La Mancha”(Èvic Produccions) Teatre 
Poliorama i Victòria de Barcelona, el trobador Guillem de Berguedà a “Pecats Grans i Menors” (Dimitri Ialta Produccions), 
dir: Jordi Duran; “Sherlock Holmes i el club dels pèl-rojos” i “Pipi Langstrump” (Lazzigags Produccions); és el bisbe 
Galzeran Sacosta a “El retaule de la llum” direcció de Teti Canal, dir. musical de Manel Camp, amb funció especial 
al Gran Teatre del Liceu de Barcelona; “Gaudí” al Barcelona Teatre Musical; “T’estimo, ets perfecte...ja et canviaré” 



dir: Esteve Ferrer (Vània Produccions) Teatre Borràs; és Lady Baby Diamond a “Mals d’amor d’una gata francesa” 
nominació premis Butaca (TNC-Teatre Nacional de Catalunya), dir: Alfredo Arias; “Maleïts” (Festival de Sitges-Grec-
CDV)direcció: J. Pere Peyró; “L’Auca del sr. Esteve” (TNC) direcció d’Adolfo Marsillach; “Sweeney Todd, el barber diabòlic 
del carrer Fleet” (CDGC) direcció de Màrio Gas; “Cal Dir-ho?”, “Tot assajant Dom Juan” i “Cavalls de Mar” (Cia. Josep 
Mª Flotats) direcció de J.Mª Flotats; “Cubana Marathon Dancing” (La Cubana) direcció de Jordi Milán. Ha format part 
del grup Follim Follam en els seus dos espectacles “Pornofonia Bucal I” i “Pornofonia Bucal II”. Al cinema “Allies” de 
Frank Green (Nova York) i “Anita no perd el tren” de Ventura Pons. A la televisió “KMM- Kubala, Moreno i Manchón”, 
“Ventdelplà”, “Estació d’Enllaç”, “Nissaga de Poder”, “Dones d’Aigua” de TV3 i al programa “Lo + plus” de Canal +. 

Ha dirigit el musical “Man of La Mancha”, el monòleg “Tinc 50 anys i sóc dona!!!” i l’Òpera Buffa “La Serva Padrona” 
de J. Battista Pergolesi. Ha estat ajudant de direcció a l’estrena mundial d“Stalin” a Barcelona i segon ajudant de 
direcció a “Tot Assajant Dom Juan” i “Ara que els ametllers ja estan batuts”, totes dirigides per Josep Mª Flotats. 

Ha enregistrat el doble compacte de “Sweeney Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet” i també “Sherlock Holmes i el club 
dels pèl-rojos”, “Pipi Langstrump”, “Gaudí” i “El retaule de la llum”. Ha posat Veu en Off a un gran nombre de projectes 
i ha donat una sèrie de concerts a l’Opa de Nova York. Amb “The American Songbook” ha recorregut gran part de la 
geografia espanyola i europea interpretant estàndards i temes de musicals. A “Sense Temps” fusiona la cançó popular 
catalana amb el jazz i el flamenc entre d’altres. A “Un Concert de Pel•lícula” interpreta temes per a un públic familiar.
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Nascut a Castellbell i el Vilar (Barcelona).Estudia solfeig, harmonia, contrapunt i piano 
al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, obtenint els títols superiors 
de solfeig i de piano. També estudia harmonia moderna i piano amb Francesc Burrull. En 
l’any 1981 comença a treballar en la companyia de teatre “Trup 69”.Forma part del grup 
de música tradicional catalana “La murga”. Pianista acompanyant de nombrosos artistes: 
Marina Rosell, Joan Isaac, Mone, Parrita, Moncho, Rolando Ojeda, George Moustacki entre 
d’altres. Es director musical, arranjador i pianista de l’orquestra del programa de TV3 “Lot-
toshow” produït per Angel Casas i presentat per Mone. 

Intervé com a pianista en diversos programes de televisió: “La Marató”, “Temps era temps”, 
“la Cosa Nostra”(TV3); “Premis San Jordi”, “Tal Cual”, “Premis Max”, “Senyores i Senyors”, 
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“Especial Xavier Cugat” (TVE); “Tons” (Canal 33). Ha estat professor a: escola Ceme, Eòlia, Aula 7 i pianista acompan-
yant en les classes magistrals de cant i interpretació de Hellen Gallagher, a l’Institut del Teatre de Barcelona i Terrassa. 
Actualment és professor de piano a l’escola Aulos de Cerdanyola. 

En el teatre ha treballat com a pianista a: “Faraó, Faraó” (Cúpula Venus) Cia Roba Estesa, “El rei de l’Orient” (Teatre 
Condal) dir: Carlo Bosso i Joan Eloy Vila, “Cabarreig” (Cova del Drac) dir: Ignasi Roda, “Snoopy el musical” (Teatre 
Goya), “Memory”, “Memory II” (Teatre Tivoli), “Tots Dos” (Teatre Borrás) dir: Ricard Reguant i Jordi Doncos. 



“Breckt x Breckt” (Teatre Albeniz, Madrid) dir: Mario Gas i Manuel Gas, “La Eterna Canción” de P. 
Sorozábal (Teatro Español de Madrid, Festival de Perelada i Teatro Arriaga de Bilbao) dir: Ignacio 
Garcia i Manuel Gas. Armonio  a “La Opera de Cuatro Cuartos” de Bertol Breckt i Kurt Weil, dir: Ca-
lixto Bieito i Lluis Vidal (Teatre Lliure de Barcelona i a Madrid, Bilbao, Canaries, Salamanca, Paris, 
Estrasburg i Recklinghausen). 

Pianista, arranjador i director musical a “Remena Nena” (Foyer del Liceu de Barcelona) Dir: Marta Montblant. 
Pianista, co-adaptador i director musical de la sarsuela “La Generala” de Amadeu vives dir: Paco Mir i supervisió 
musical de Joan Albert Amargós (Teatre Victoria de Barcelona, i gira per Espanya). Pianista i ajudant de direcció 
a “Candide”, de Leonard Bernstein, dir: Xavier Albertí (Teatre Romea). Pianista i co-director a: “Turning point” d’ 
Alfonso Vilallonga i Ernesto Collado (Sala Villaroel). “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré...” dir: Esteve Ferrer i 
Manuel Gas (Teatre Poliorama, Apolo i Borrás de Barcelona i gira per Catalunya). Col•labora amb Manuel Gas en el 
muntatge a Madrid de “Black el payaso” de P. Sorozábal, dir: Ignacio Garcia i Manuel Gas (Teatro Español de Madrid 
i Teatro Arriaga de Bilbao). “Adiós a la Bohemia” de P. Sorozábal (Teatro Español i Teatro Arriaga). “Guys and Dolls” 
(Teatre Nacional de Catalunya). “The Full Monty” (Teatre Novetats de Barcelona). “A Litlle Night Music” d’Stephen 
Sondheim (Teatre Grec i Teatre Novetats de Barcelona, Festival de Perelada i Teatro Albéniz de Madrid). “Ascenso 
y caida de la ciudad de Mahagony” de Bertolt Brecht i Kurt Weil (Naves del Matadero de Madrid). “Sweeney Todd” 
d’Stephen Sondheim, en les dues etapes, al 95-97 (Teatre Poliorama, Teatre Apolo de Barcelona i Teatro Albéniz 
de Madrid), i al  2008-2009 al (Teatro Español de Madrid, Arriaga de Bilbao i Apolo de Barcelona), dir: Mario Gas i 
Manuel Gas. Direcció musical en el “Concert homenatge a Manuel Gas” (Teatre Espanyol de Madrid). Al 2012 és el 
director musical de “Follies” de S. Sondheim (Teatre Espanyol de Madrid y Festival de Peralada), dir: Mario Gas i al 
2013 guanya el Premio Max a la millor direcció musical per “Follies”.
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Un equip de veu i piano
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Dues entrades de línia per piano elèctric
Un micròfon de cable (aportat per la companyia)
Dos monitors
P.A. adequada a l’espai



www.evicformacio.com

Té la finalitat de donar a conèixer nous 
projectes artístics i culturals en totes les seves 
manifestacions., especialment en el teatre, la 
música, i la dansa. Ha creat i produït quatre 
espectacles musicals:

“MAN OF LA 
MANCHA”

Amb música de Mitch 
Leigh, lletres de John 
Darion i llibret de Dale 
Wasserman, i inspirat en 
la novel·la de Miguel de 
Cervantes Saavedra “Don 
Quijote de la Mancha”.

“SENSE TEMPS, 
NOVES TEXTURES 
PER A LA CANÇÓ 

POPULAR”
Fusiona la cançó 
popular catalana amb 
ritmes i estils diversos, 
principalment el jazz i el 
flamenc.

“UN CONTAINER DE 
CANÇONS”

Espectacle infantil que 
repassa les cançons 
de les pel·lícules de 
sempre que ens han 
fet, i encara ara ens fan 
xalar.

“1714 POEMES I 
CANÇONS”

Recórre la poesia i les 
cançons del 1714. Recull 
el treball de poetes de 
l’època combinat amb 
anònims populars, al 
mateix temps que revisa 
autors contemporanis 
que reflexionen sobre els 
fets.
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Èvic és una empresa que neix amb 
una doble activitat: l’artística (Èvic 
Produccions), i la formativa (Èvic 
Formació).

Èvic Produccions

www.evicproduccions.com
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CONTACTE

C. Lluís Domènech i Montaner, 6 Ed. 8 3-A
08950 Esplugues (Barcelona)
+34 678 889 467
www.evicproduccions.com
informacio@evicproduccions.com

ÈVIC PRODUCCIONS


