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EL MUSICAL MÉS PETIT

El Musical Més Petit homenatja un dels grans del gènere, Richard Rodgers

QUADERN DE MÚSICA
X a v i e r C e s t e r

El so de la música

Dins del marc més o menys
expansiu que ha viscut el
gènere als darrers anys, el
nom i l’obra de Rodgers han
estat, de manera conspícua,

absent dels nostres
escenaris

E
n un recent article a la re-
vista anglesa Opera, Rod-
ney Milnes, excrític d’òpe-
ra al Times i un dels que
més iradament va posar el
crit al cel pel Don Giovanni

dirigit per Calixt Bieito quan aquest es
va estrenar a l’English National Opera
–oferim les dades només per contex-
tualitzar–, explica en bona part la
posició fonamental de Richard Rod-
gers dins de la història del teatre mu-
sical del segle XX per la seva capacitat
per escriure grans melodies, i ja se sap
que “potser les melodies són el més
durable de tots els elements de la
música occidental”. No entrarem ara a
seguir el fil argumental d’aquesta
afirmació, però sí que subscriurem al
mil per cent la constatació que Rod-
gers va escriure melodies memora-
bles. I molt més que això, alguns dels
musicals més extraordinaris del re-
pertori.

Vet aquí el mot clau, repertori, el
que vol dir respecte pels clàssics i, per
tant, un retorn regular, amb perspec-
tives noves i canviants, a aquestes pe-
ces que formen part del substrat cul-
tural d’un país. És lògic que a Broad-
way o al West End les obres de Rod-
gers retornin regularment a la carte-
llera. A casa nostra, ja ho sabem prou
bé, no hi ha encara aquesta tradició
perfectament arrelada, però dins del
marc més o menys expansiu que ha
viscut el gènere als darrers anys, el
nom i l’obra de Rodgers han estat, de
manera conspícua, absents dels nos-
tres escenaris. Ni tan sols la celebra-
ció, el 2002, del centenari del naixe-
ment del compositor nord-americà va
generar cap mena de moviment per
part dels mateixos programadors que
a vegades fan tries més sorprenents
(per no dir clarament discutibles) a
l’hora d’importar obres de fora. L’any
2002 ja ha acabat, però mai és tard per
fer defensar un gran autor. I això és el
que fa, des del dia 30, El Musical Més
Petit al Versus Teatre amb Jugant a
Rodgers, gaudir i fer gaudir d’una mú-
sica extraordinària.

DOBLE RETORN
La nova proposta del grup significa

un doble retorn, als clàssics i als orí-
gens, ja que va ser des del Versus on El
Musical Més Petit va començar la seva
trajectòria, una trajectòria que ha vist
moments grans i moments petits amb
una formació que ha anat variant de
contingents, però mantenint Daniel
Anglès i Susanna Domènech (aquesta
més a la rereguarda) com a fil con-
ductor. A l’hora d’acostar-se al corpus
compositiu de Rodgers, la tasca no era
pas fàcil. La popularitat de moltes de
les seves obres sovint és una arma de
doble tall, i, per altra banda, hi ha la
dimensió mateixa del llegat, amb una
quarantena de musicals i un miler de
cançons.

La tria final equilibra amb encert les
peces més conegudes amb les no tan
sentides (almenys en aquestes lati-
tuds), però sobretot destaca per no
presentar només una cara del compo-
sitor. Rodgers i Hammerstein són un
duo tan indissociable en la ment de

molta gent que no sempre es recorda
que, abans, hi va haver Rodgers i Hart.
Amb Oscar Hammerstein II, Rodgers va
consolidar les bases del musical ben fet
en tots els aspectes, on tots els ele-
ments en joc (no només música i text)
estan perfectament equilibrats en una
obra d’art total (uf, quin terme). Però,
a més, les seves obres defugen del mer
entreteniment escapista que sovint
s’associa amb el musical (ep, i que pot
tenir sense que a ningú li caigui la cara
de vergonya), per tractar temàtiques
més tèrboles. Al mig d’Oklahoma!, amb
el seu retrat colorista de l’Amèrica de
ranxers i vaquers, hi ha un assassinat;

a South Pacific, racisme i la Segona
Guerra Mundial (cert, a The King and I
l’òptica és més colonialista); a The
Sound of Music, l’ascens del nazisme; a
Carousel (potser formalment el més re-
volucionari dels títols creats pel tàn-
dem), violència domèstica i la possibi-
litat d’una segona oportunitat; a Flower
Drum Song –la gran absent de Jugant a
Rodgers, sobretot ara que a Broadway
s’ha reposat amb un nou text de David
Henry Hwang, l’autor de M. Butterfly–,
la integració dels emigrans xinesos als
EUA.

Si amb Hammerstein Richard Rod-
gers es va veure estimulat a escriure
música més arrodonida, ensucrada si
es vol, però d’una força embolcalla-
dora impressionant, amb Lorenz Hart
va ser tot el contrari. Als textos hi-
persofisticats i amb un clar regust de
cinisme i desencant d’aquest, el com-
positor hi va respondre amb una mú-
sica més punyent i incisiva. No és es-
trany, per tant, que el moment aní-
micament més intents de Jugant a
Rodgers es produeixi en la successió de
dues perles del duo Rodgers i Hart
com Bewitched (de Pal Joey –un mun-

tatge, ara!) i My Funny Valentine (d’On
Your Toes), dues peces d’aquelles que et
deixen amb l’ai al cor, però que estan
situades massa al començament de
l’espectacle, enganxant l’espectador
encara massa fred per rebre aquest
bany de desencant.

UN CONCERT VESTIT
La proposta de Daniel Anglès és di-

àfana: oferir una tria de grans can-
çons, però no fer un recital típic. Per
sort, estem lluny d’aquell terrible
pseudofestival de fi de curs que El
Musical Més Petit, en plena expansió,
va presentar al teatre Principal, el
nom del qual més val no recordar. A
jugant a Rodgers –comentari inciden-
tal: això del joc no és un xic condes-
cent amb la vàlua de la música?–, el
reduït espai del Versus està ple d’es-
tris de tota mena que, junt amb una
acurada il·luminació, creen un marc
més suggestiu que explicatiu pel qual
es van succeint al llarg de gairebé una
hora i tres quarts els temes de Rodgers
arranjats per combinacions diverses.
Un d’aquests estris és, justament, un
piano vertical, però encara que l’espai
evocava unes golfes oblidades pel
temps, ¿calia que l’instrument esti-
gués tan desafinat? La perícia de Xa-
vier Torras al teclat va ser benvinguda
(així com les seves intervencions vo-
cals), però el prescindible parèntesi
coreogràfic del vals de Carousel es va
fer etern a causa d’allò.

Daniel Anglès és un dels millors
intèrprets de musical de casa nostra,
la veu és preciosa, l’estil impecable, la
dicció claríssima. A vegades el perd
certa autocomplaença, però en
aquesta ocasió, amb un material de
partida òptim, l’haver va ser superior
al deure, amb un ben matisat Some
enchanted evening i un emocionant
You’ll never walk alone al capdavant. El-
vira Prado i Patricia Paisal van mos-
trar bones maneres, però també una
personalitat vocal poc diferenciada,
no com Tamara Quioge, amb més
rampells de personalitat. Això sí, se-
guint l’escola moderna de musical, els
clímaxs s’assolien pujant la tessitura i
el volum, però així són els temps que
vivim. Però no podem tancar el Qua-
dern sense fer esment de les traduc-
cions de les lletres, obra col·lectiva
dels mateixos Anglès i Torras, junta-
ment amb Esteve Miralles, Jaume
Subirana i Juan Vázquez, amb soluci-
ons imaginatives que mai anaven en
contra de la música (de fet lliscaven
amb una fluïdesa encomiable).

La guinda va ser a The Sound of Music,
aquest ínclit momument del kitsch –a
Londres i Nova York hi ha projeccions
de la versió fílmica on la gent hi va
disfressada de monja o del que sigui
per insultar la dolenta de la comtessa
i cantar a ple pulmó–, i l’inefable Do
re mi: en vam tenir una versió pluri-
lingüe amb una part en català ben
enginyosa, l’original en anglès, l’es-
pant en castellà que encara avui en
dia s’empra quan passen el film do-
blat per la televisió (prou d’assassinar
la veu d’Andrews!) i Tamara Quioge en
el seu idioma (tagàlog potser?). Un joc
digne d’un gran compositor.


