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NOTA DE PREMSA 

 

EL TEATRE GAUDÍ BARCELONA ESTRENA EN PRIMÍCIA EL MUSICAL BED & BREAKFAST 

 

El proper dimecres dia 6 de febrer a les 9 del vespre tindrà lloc al Teatre Gaudí de 

Barcelona la posada en escena, per primera vegada, de Bed & Breakfast. Aquest musical, 

amb cançons d’Els Amics de les Arts i amb les interpretacions dels membres de la 

companyia Epidèmia Teatre, és  l’opera prima de Laia Fort que s’estrena com autora. 

 

Bed & Breakfast és una obra jove, d’autora jove, d’intèrprets joves, que parla de joves i que 

canta cançons amb lletres amb les que els joves es poden sentir plenament identificats. El 

musical, diu Laia Fort, “neix de la necessitat de narrar càpsules de vida —essencialment 

social— de la gent jove d’una gran ciutat. Pretén exposar-ne la normalitat, sense recórrer a 

grans esdeveniments ni a casos de marginalitat. Vol donar veu a la bellesa de la quotidianitat 

i a la duresa dels nostres pesars diaris”. És en el procés de creació d’un univers teatral a 

l’entorn d’aquestes idees que apareix, en una fusió perfecte, la música d’Els Amics de les Arts. 

Com assenyala la jove autora “resulta que algú ja estava parlant d’allò que pretenia expressar, 

i amb quina eloqüència!”. 

 

L’experiència adquirida en teatre musical d’Epidèmia Teatre amb Urinetown. El musical, al 

Teatre Ovidi Montllor, i amb 9 to 5, al Teatre Gaudí és la base de la maduresa adquirida pels 

membres d’aquesta jove companyia, i la posen al servei d’un text, d’unes cançons i d’unes 

coreografies amb les que s’hi identifiquen profundament. 

 

Totes les cançons d’Els Amics de les Arts que s’interpreten a l’obra han estat arranjades 

expressament a les característiques d’una obra de teatre musical pel compositor, arranjador 

i intèrpret Joel Riu.  

 

SINOPSI 
 

En Jordi i la Patrícia tenen una relació oberta, en Joan li és infidel a la Sofia, i la Marta i en 

Pere són amics. Només amics. Quan les trajectòries d’aquestes tres parelles es troben, esclata 

un temporal de tensions, recels i desigs entrecreuats. 

És evident que no estan fets l’un per l’altre, però volen estar junts. Hauran de canviar les 

normes, inventar nous jocs, confeccionar relacions fetes a mida. La pregunta és: sabran 

adaptar-s'hi? Els permetran, aquests nous paràmetres, fer que el grup d'amics duri per 

sempre? 

Al cap i a la fi, a la ciutat, la gent s’estima de forma intermitent 

 

L’espectacle és en català i té una durada aproximada de 100 minuts. 

 

Els Amics de les Arts no tenen cap vinculació directa ni artística amb aquest espectacle. 
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