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L’homosexualitat en el món del futbol, protagonista del nou 
musical del Teatre Gaudí 

 
 
La llei del silenci en el món del futbol ha estat la raó per la qual la productora 
GDM ha decidit presentar aquesta “comèdia esbojarrada però construïda des de 
la veritat”. 

 

L’espectacle es podrà veure des del dijous 2 d’agost i fins al diumenge 2 de 
setembre a Barcelona. 

 

Barcelona, 31 de juliol 2018 — La productora Generació de Merda porta a l’escenari del 

Teatre Gaudí El futbol és així (de gai). Un nou muntatge musical que es podrà veure a partir 

d’aquest dijous 2 d’agost i fins al diumenge 2 de setembre. 

A la lliga espanyola hi juguen uns sis-cents futbolistes, però no hi ha cap jugador que s’hagi 

declarat públicament homosexual, un fet que, estadísticament, és impossible que no es doni 

entre els esportistes d’elit. “Evidentment que hi ha jugadors gais, però el problema és que 

s’amaguen”, diuen els seus directors, Xavier Morató i Gerard Sesé. Precisament, la llei del 

silenci que recorre com un fantasma el món del futbol ha estat la raó per la qual la productora 

GDM ha decidit estrenar aquesta “comèdia esbojarrada i divertida però construïda des de 

la veritat”. 

Un total de set actors i actrius i quatre músics han treballat durant els últims mesos per 

presentar un espectacle que fa un retrat del món del futbol i del seu entorn, perquè segons els 

creadors del musical “ha arribat el moment de conèixer el que ens amaguen els nostres 

grans ídols, de riure’ns de les seves misèries”. Per Sesé i Morató el musical és una 

oportunitat per “denunciar la corrupció que envolta les grans lligues, així com les xifres 

astronòmiques que els clubs hi gasten, totalment immorals”. També volen donar visibilitat 

a les seccions femenines, “les grans oblidades” de l’univers futbolístic. 

A partir d’aquest dijous i durant les properes cinc setmanes, GDM transforma el Teatre Gaudí 

en un estadi de futbol: amb grades a quatre bandes, terreny de joc, pancartes, tanques de 

publicitat, àudio de benvinguda a càrrec del periodista esportiu Bernat Soler, per tal que 

l’entorn condueixi a l’espectador a la reflexió, en clau d’humor. 

Els intèrprets, Adrià Ardila, Bernat Mestre, Berta Peñalver, Joan Oliver, Mónica Macfer, Joan 

Sáez i el mateix Gerard Sesé protagonitzen l’últim musical de GDM. 

Les entrades es poden adquirir al teatre, per 24 euros l'entrada general i 18 euros amb compra 

anticipada. 

 

GENERACIÓ DE MERDA GDM és una productora de teatre musical nascuda a Barcelona l’any 2013. Es 

dediquen a crear musicals amb temàtiques socialment rellevants, sempre des del punt de vista de l'humor. 

La primera obra, ‘Generació de Merda’, va fer temporada a quatre teatres de Barcelona: Regina, Poliorama, 

Eixample i Gaudí. 


