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1.- CONTEXT GENERAL DE L’OBRA 
I EL SEU AUTOR
Per veure RENT ens hem de situar en l’època dels anys 90 a Nova York, en plena crisi de drogoaddic-
ció als Estats Units que es va concentrar a les ciutats, devastant la comunitat LGTBI i les minories racials. 
Nova York estava travessant per una crisi profunda a causa de diverses tensions racials que molts creien 
no tenir remei. Però cal tenir en compte també que la ciutat de Nova York també és el bressol de molts 
moviments culturals nord-americans, en literatura i arts visuals, en pintura, en música... El 2005 es par-
laven gairebé 170 idiomes a la ciutat i el 36% de la població havia nascut fora dels Estats Units. El metro 
hi funciona les 24 hores del dia i el moviment constant de trànsit i gent, fa que Nova York sigui coneguda 
com «la ciutat que mai no dorm».

Jonathan Larson - Llibret, música i lletres
Jonathan Larson va néixer el 4 de febrer de 1960 a White Plains, un barri residencial de classe mitjana 
a cinquanta quilòmetres al nord de Nova York, en una família jueva liberal. Els seus pares, Allan i Nane-
tte Larson, tot i que no eren artistes, van inculcar l’art en els seus dos fills des de ben petits, i a l’institut 
Jonathan tocava la tuba, la trompeta, el piano, cantava al cor i actuava a les obres de teatre escolars. En 
aquesta època, Matthew O’Grady, el seu millor amic, va dir a Jonathan que era gai, fet que va representar 
un impacte en la relació, tot i que no un problema. Després de l’institut va rebre una beca per estudiar 
interpretació a la universitat Adelphi (Long Island), tot i que allà el mateix Stephen Sondheim, compositor 
que admirava, el va convèncer per focalitzar-se més en la composició de cançons.

Un cop graduat, va anar a viure a Nova York, en un apartament atrotinat de Greenwich Street. Durant nou 
anys i mig, Larson va fer de cambrer al Moondance Diner amb un sou que amb prou feines li permetia 
pagar el lloguer, però que alhora li proporcionava la tranquil·litat de poder compondre els seus projectes. 
Desenvolupant un estil propi, influenciat sobretot per Elton John, Billy Joel, el mateix Sondheim i el mu-
sical Jesucrist Superstar, Jonathan Larson va aconseguir estrenar algunes de les seves obres en teatres 
independents (Superbia; Tick, tick… BOOM!) i va compondre cançons per a programes de televisió.

A través de la productora Playwrights Horizons, la primavera del 1989 el dramaturg Billy Aronson es va 
posar en contacte amb Larson per proposar-li un projecte: actualitzar en forma de musical l’òpera de 
Puccini La Bohème. Tots dos van perfilar i desenvolupar RENT, però per diferències conceptuals (els 
protagonistes eren heroïnòmans i Aronson no acabava d’estar-hi d’acord) i per l’estrena de Tick, tick… 
BOOM!, van aparcar la idea. Quan van diagnosticar la sida al seu amic Matthew O’Grady, Jonathan va 
acompanyar-lo sovint al grup de suport Friends in Deeds i va participar-hi molt activament. Això el va 
inspirar a reprendre RENT tot sol el 1991, amb el permís d’Aronson, tractant el problema de la sida. La 
companyia sense ànim de lucre New York Theatre Workshop va donar suport al projecte i, després de 
molts càstings, canvis i presentacions, RENT tenia data per a la primera prèvia a l’Off-Broadway: el 25 
de gener de 1996.
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El 21 de gener Larson es va desmaiar mentre assajaven “What you own” i, després de diversos episodis 
semblants als quals els metges van donar poca importància, la nit del 24 al 25, després de l’últim assaig 
general, Larson va morir d’una dissecció aòrtica causada per una síndrome de Marfan que no li havia 
estat diagnosticada. El 25 es va cancel·lar la prèvia per fer un concert de comiat en què a mig acte els 
actors van decidir representar les escenes, i finalment RENT es va presentar per primer cop el 26 de 
gener de 1996 al New York Theatre Workshop amb molt d’èxit de crítica i públic.
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2.- L’OBRA
La història transcorre a través d’un grup de joves bohemis del barri de l’East Village de Nova York 
amb vides molts diferents i alhora molt iguals que utilitzen la seva creativitat artística per expres-
sar-se i intentar fer-se un lloc a la societat. Amb dificultats econòmiques, artistes i músics intenten 
sobreviure i crear al Lower East Side de Nova York un lloc on viure i somiar sota l’ombra de la SIDA. És un 
homenatge a la llibertat i a la superació personal. Tots ells compten la seva vida en cicles d’amor i planten 
cara al seu dia a dia emmascarat per la misèria, la resignació i la proximitat de la mort.

L’obra transcorre en un any i passa per dies especials pels americans com la Nit de Nadal, Sant Valentí 
o Halloween. Mark, director de cinema i narrador de l’obra, comença a filmar un documental sense guió 
sobre els seus amics enfocant amb la seva càmera a Roger, el seu company de loft, un escriptor de 
cançons que agafa la seva guitarra per primera vegada en molt de temps. Tom Collins, un antic professor 
de filosofia a una prestigiosa universitat, arriba per visitar-los, però és colpejat i assaltat per uns lladres 
que el deixen sagnant al carrer. Mentrestant, Roger i Mark reben una trucada del seu antic amic i com-
pany de loft, Benjamin “Benny” Coffin III, el qual s’ha casat amb una dona rica i va comprar l’edifici on 
viuen Mark i Roger, amenaçant-los amb desallotjar-los si no paguen el lloguer. Mentrestant, la nova novia 
de Maureen, Joanne, una advocada graduada a Harvard està treballant als equips de so per a la perfor-
mance que Maureen farà, en la que protesta contra el pla de Benny de vendre l’edifici i deixar-los al ca-
rrer. Mark i Roger es rebel·len contra Benny i es conjuren a no pagar el lloguer. Angel, un percussionista 
que actua al carrer, troba a Collins i va a ajudar-lo. De cop i volta se senten mútuament atrets, descobrint 
que tots dos tenen SIDA. Al igual que Mimi, que viu al pis de sota i s’enamora de Roger, ambdós sero-
positius. En les seves baralles, entrebancs i relacions es reafirmen que “l’únic dia que importa és avui” i 
l’amor i per això conten l’any en minuts d’amor amb l’arxiconegut tema “Seasons of Love”.

Premis
RENT ha guanyat 4 premis Tony (destaca el de Millor Musical), un Pulitzer, 6 Premis Drama Desk 
i un Premi Theatre World. Va trencar amb tot i va donar la volta al que passava al Broadway clàssic 
dels 90, quan era molt difícil veure dalt l’escenari històries contemporànies que reflectissin la vida real 
del moment. Larson va passar a la història per parlar de temes socials, addiccions, homofòbia, la SIDA i 
la multiculturalitat. 

El musical més traduït de la història 
RENT és el musical més traduït de la història, fins a total de 22 idiomes. S’ha representat en més de 
235 països i el és 8è musical més taquiller de Broadway.

RENT audiovisual
L’any 2005 es va estrenar la pel·lícula de Chris Columbus, amb un guió de Stephen Chbosky. A excepció 
de Mimi i Joanne, els membres del repartiment original de Broadway van tornar a interpretar els seus 
papers. Diversos elements de l’argument van modificar-se, i algunes de les cançons van passar a ser 
diàlegs. El 7 de setembre del 2008, la darrera funció de RENT va ser enregistrada en viu i publicada als 
cinemes en alta definició. Va publicar-se en DVD el 3 de febrer de 2009.
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3.- EL GÈNERE DEL MUSICAL
Més de cinc milions de persones al món han vist RENT. Això és perquè el gènere musical té molts 
addictes! 

Els actors i actrius de RENT interpreten cançons amb una base de rock però també hi ha balades i frag-
ments que recorden als mestres del gènere com Sondheim y Bernstein.

RENT està inspirat en La Bohème de Giacomo Puccini i per això en diem òpera rock. Podeu escoltar 
l’òpera de Puccini i veure la diferència també entre els protagonistes de les dues versions que tot i estar 
inspirats són diferents.

RENT és pràcticament tot cantat, hi ha poc text.

Què és un musical?
El teatre musical és un gènere teatral que inclou música, dansa i diàlegs parlats. No obstant, po-
dríem dir que és l’art d’explicar històries a través de la música o que és un espectacle teatral amb text 
que fa servir cançons i ball per a explicar l’argument.

La música proporciona un vehicle expressiu i emocional que arriba més ràpid i amb més intensitat a l’es-
pectador. Quan parlem de música en un musical ens referim a la banda sonora de l’obra i a les cançons 
amb lletra interpretades pels actors i actrius. Normalment hi ha una orquestra que toca en directe i els 
actors i actrius requereixen una considerable tècnica vocal.

La coreografia en un musical inclou, a més dels moviments escènics, moviments de desplaçament dels 
actors i actrius per l’escenari, els balls que acompanyen cada tema musical o cançó. 

Normalment un grup de ballarins (que poden ser també cantants) reforça els números musicals amb 
una coreografia. Aquests ballarins formen el cor.

I per últim, quan parlem de diàlegs parlats, en referim a la interpretació del text sense música ni dansa. 
L’actor o actriu que interpreta el text ha de seguir amb la mateixa emoció i intensitat el que parla que el 
que canta o balla. Per això els actors i actrius de musicals han de ser capaços de fer servir les tres 
disciplines.

El teatre musical es representa normalment en grans escenaris com els teatres del West End de Lon-
dres o els de Broadway a Nova York que són els més famosos mundialment. Però a casa nostra fa 
molts anys que va arribar el gènere i cada vegada n’hi ha més, de gran i sobretot de petit format.

Precisament l’Off-Broadway, on es va estrenar RENT, es refereix al teatres petits entre unes 100 i 499 
localitats, que acullen muntatges relativament modests però generalment on les propostes són més al-
ternatives i crítiques socialment.
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Les cançons
L’Àlbum (B.S.O.) conté més de 40 tracks, tenint en compte els missatges al contestador, les instrumen-
tals,... Però les més destacades són:

01. “Rent” 

02. “One Song Glory” 

03. “Light My Candle” 

04. “Today 4 U” 

05. “Tango: Maureen” 

06. “Life Support” 

07. “Out Tonight” 

08. “Another Day” 

09. “Will I?” 

10. “Santa Fe” 

11. “I’ll Cover You” 

12. “La Vie Bohème” 

13. “I Should Tell You” 

14. “La Vie Bohème B” 

15. “Seasons of Love” 

16. “Take Me or Leave Me” 

17. “Without You” 

18. “I’ll Cover You (Reprise)” 

19. “What You Own” 

20. “Finale B”
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4.- EL MUNTATGE QUE VEUREM
Daniel Anglès porta a l’escenari del Teatre Onyric Condal, RENT. Un espectacle de 2h i 30 minuts (amb 
descans inclòs) en castellà. Per a fer una producció d’aquesta magnitud el director s’ha de rodejar d’un 
equip molt gran de professionals que ho fan possible. Mireu quanta gent treballa a RENT...

Fitxa artística
Llibret, música i lletres: Jonathan Larson
Adaptació al castellà: Daniel Anglès i Marc Gómez
Direcció: Daniel Anglès
Coreografies: Óscar Reyes
Direcció musical: Miquel Tejada

Repartiment: Marc Cohen  Iñaki Mur Roger Davis  Víctor Arbelo  Mimi Márquez  Júlia Bonjoch 
Angel Schunard  Albert Bolea Joanne Jefferson África Alonso Maureen Johnson Anna Herebia Tom 
Collins  Xavier Navarro Benjamin Coffin III Peter Vives Ensemble  Clara Altarriba Ensemble  Marc An-
durell Ensemble  Iskra Bocanegra Ensemble  Nil Bofill Ensemble  Raquel  Jezequel Ensemble  Edgar 
Martínez Ensemble  Elisabet Molet Swing Marc Gómez Swing  Joana Roselló.
 
Banda:
Direcció i Teclats: Miquel Tejada
Guitarra 1: David Txes/ Unai Eizaguirre
Guitarra 2 +teclat 2: Adri Mena
Baix elèctric: Pol Barbé/Roger Julià
Batería: Berenguer Aina/Betel Martínez
Suplent direcció i teclats: Miquel González

Escenografia i vestuari: Laura Galofre y Raquel Ibort a partir del diseny original de Marc Salicrú, Marc 
Udina y Raquel Ibort 
So: Jordi Ballbé
Il·luminació: Xavi Costas i Daniel Anglès
Caracterització: Núria Llunell
Vídeo: Joan Rodon
Adjuntes a la Direcció: Àgata Casanovas i Mireia Sanmartín
Ajudant de direcció musical: Jordi Taixés
Ajudant de coreografia: Helena Jara
Coach vocal: Susanna Domenech
Ajudant d’escenografia: Gemma Moreno
Dirección de producció: Maite Pijuan
Producció Executiva: Raquel Doñoro
Ajudant de producció: Eloísa Díaz
Direcció Tècnica: Moi Cuenca
Responsable Técnic muntatge: Arnau Recio



9_

Regidora: Montse Alacuart
Sastreria/perruqueria i maquillatge: Marta Pell
Canó de llums: Ágata Casanovas
Cap tècnic del teatre/Tècnic de so: Jordi Ballbé
Tècnic de llums: Jordi Farràs
Microfonista: Víctor Bartolomé
Alumnes en pràctiques de vestuari: Gemma Ferri, Beatriz Gonzalez
Premsa: Dídac Atzet
Marketing i comunicació: Publispec
Reportatge fotogràfic: David Ruano
Diseny gràfic: Santi&Kco

Col·laboradors de l’espectacle: MAX FACTOR, LAYHER, PERRUQUERIA XAVIER SOTERAS

Una producció de FOCUS
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5.- LES TEMÀTIQUES SOCIALS
En paraules del director, Daniel Anglès, “els valors que transmet RENT segueixen absolutament vigents, 
toca els desnonaments, l’exclusió social i el desig d’estimar com vulguis i a qui vulguis”. 

1.- La llibertat sexual
L’obra és dels anys 90, creieu que avui en dia hi ha total llibertat sexual per triar el que vulguem? Creieu 
que les noies i els nois tenen la mateixa llibertat? Quins col·lectius de diversitat sexual coneixeu? Com 
podem fer per millorar la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a l’escola, al barri, a la família? 
Us preocupen les malalties de transmissió sexual? Creieu que la SIDA encara passa?

2.- Desnonaments
Sabeu que és la PAH? Quines persones creieu que són desnonades actualment? l al vostre poble o ciu-
tat? Creieu que a la gent que li passa, com els protagonistes, amb deixar de pagar lloguer poden aturar 
un desnonament?

3.- La disgregació social
Creieu que la gent que viu a barris més “marginals”, com ells, tenen pitjors opcions de sortir-se’n? Als 
protagonistes els paguen la llum i la calefacció... Avui dia està a l’abast de tothom una solució i viure amb 
benestar? Sabeu que és la Llei de pobresa energètica? Quina classe social són els protagonistes? Us 
sentiu identificats? A quina tribu urbana podrien pertànyer ara?

4.- Acceptació social a través de l’art
El Mark és realitzador de cinema independent, la Maureen fa performances, el Roger música, la Mimi 
balla.... Creieu que l’art pot influir en canviar les coses? En quines ocasions heu vist un acte artístic per 
fer una denúncia social? Qui se’n diu bohemi? En coneixeu algun? Mark diu: “El contrari a la guerra no 
és la pau, és la creació.” Com interpreteu aquesta frase?

5.- El RENT actual
Què creieu que passaria si RENT passés al 2019? Mark faria servir el mòbil i tots els protagonistes les 
Xarxes Socials. No hi ha missatges al contestador, hi ha àudios de WhatsApp. Com podria canviar això 
la història? (potser serviria per denunciar els desnonaments, però també podria servir com a arma per 
a fer visible la SIDA o fer-lo públic en algú que el pateix i ferir sensibilitats...) Quines sèries de TV poden 
recordar RENT?

6.- Not Day But Today
Aquest tema és un Carpe Diem, una expressió provinent del llatí que significa “aprofita el dia”, significa 
no deixar passar el temps que se’ns ha brindat, o a gaudir dels plaers de la vida i deixar de costat el futur, 
que és incert. Per què diuen això els personatges? Vosaltres viviu el moment? Es pot fer?
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6.- EXERCICIS D’EXPRESSIÓ 
DRAMÀTICA A L’AULA
1.- Exercici amb mòbils
Per grups. Graveu una escena com el Mark, per l’escola o institut. Trieu alguna cosa que vulgueu criti-
car, o sobre la que vulgueu reflexionar... Podeu enregistrar amb mòbil, amb WhatsApp, amb una story 
d’Instagram... el format que vulgueu. Trobarem persones que vulguin parlar: companys, personal de 
serveis, mestres,...etc. I mostreu amb art això que graveu (llegint, pintant, ballant, cantant) i després 
visualitzeu-ho tota la classe i feu-ne l’anàlisi. 
- Com ens arriba la informació quan és a través de l’audiovisual, d’un mòbil?
- L’art ajuda a transmetre el missatge?

2.- Debat sobre un tema
Es proposa al grup un tema que sorgeixi d’assistir a l’espectacle RENT per exemple els desnonaments. 
Hauran de triar si estan a favor o en contra (el que resulta interessant és que els que estan a favor es-
tiguin en contra i així defensem el paper contrari a nosaltres) i crear-se un personatge que ho defensi. 
Assisteixen a un debat de televisió en un programa de màxima audiència. Hi ha d’haver també un presen-
tador/a, hi pot haver un càmera, un realitzador/a... en funció de les ganes que tingui d’actuar cadascú/na. 

3.- Duel de cançons
Tota el grup-classe, mitjançant la tècnica de la frase maleïda, crea una història.
La tècnica de la frase maleïda consisteix a, assentats en rotllana, cadascú diu una paraula que tingui 
relació amb l’anterior i així es va creant en cadena un enunciat. El mestre anirà escrivint.
A partir del que sorgeixi per grups hauran de crear una peça de 2 minuts on aparegui una cançó, en algun 
moment de la representació.
Després es votarà quina ha estat la representació que ha agradat més en funció dels elements d’un mu-
sical: la interpretació de la cançó, l’emotivitat dels actors, la concentració, la coreografia... etc.

4.- Retalls de diaris
Per grups. Triem una notícia dels diaris que parli sobre la llibertat sexual.
Hem de crear un congelat, de la imatge que seria la fotografia que acompanyaria aquesta notícia.
Per ordre cada grup mostrarà la seva estàtua i la resta, sense saber de què va comentarà que pensa que 
és i li posarà un títol. 

Després cada grup explicarà el que volia expressar i això servirà per a que surtin temes que els preocu-
pin. Es demana després que facin la “foto” del que va passar abans i després d’aquesta primera estàtua. 
Amb les tres fotos estaran creant una dramatització (plantejament, nus i desenllaç).
En un segona ronda caldrà que mobilitzin, posin moviment a la seva estàtua i que també parlin i així 
podem veure petites escenes. 
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Per a més assessorament pedagògic us po-
deu posar en contacte amb Eli Torrejon:

info@promentrada.com
Tlf. 933097004

Dossier pedagògic desenvolupat pel Servei Educatiu de Viu el Teatre.Març 2019


