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El musical ‘Notre-Dame de Paris’ és un concert de rock amb un espectacular revestiment luminotècnic i de so

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

Musicals d’aquí i d’allà
T

ot i algunes veus que encara se’l
miren per sobre l’espatlla amb
aires condescendents, per sort el
musical sembla que ja té un ar-

relament més ferm en els nostres es-
cenaris. La lògica, per a aquest cronis-
ta, sembla clara: si una vida teatral sa-
na es basa tant en la producció feta a
casa com en l’encertada tria del bo i
millor del que es fa a fora (i parlem
tant de clàssics com de novetats en tots
dos àmbits), el musical ha de tenir un
lloc indiscutible. És cert que el gènere
ha viscut els darrers anys moments
d’eufòria i d’altres de retraïment ex-
cessiu, però l’oferta constant d’espec-
tacles de qualitat ha de ser aplaudida.
És clar que encara queden mancances.
Hi ha el perill que ens convertim en
meres sucursals provincianes del que
es fa a Broadway o al West End, la qual
cosa no vol dir que no mirem cap a
aquests dos focus fonamentals del gè-
nere per saber què s’hi cou. Per altra
banda, el musical creat i produït al
nostre país encara viu amb massa dis-
continuïtats, tot i coratjosos intents
puntuals, més enllà de la seva qualitat
última. Una de les propostes més ori-
ginals i fascinants dels darrers anys, El
temps de Planck, va passar massa injus-
tament desapercebuda. En aquest sen-
tit, posar l’etiqueta de gran esperança
blanca al Gaudí d’Albert Guinovart que
s’anuncia per al Barcelona Teatre Mu-
sical, ampul·lós nom què ens han re-
batejat el Palau dels Esports, és òbvia-
ment excessiu, però si l’obra,
esperem-ho, funciona, podria servir de
punt d’inflexió per a una nova fornada
de musicals nostrats, grans i petits, no
importa.

¿Ha sigut, però, encertat inaugurar
aquest remodelat espai amb Notre-Dame
de Paris en lloc de fer-ho amb una de les
grans patums que fa anys i panys que
són als escenaris novaiorquesos i lon-
dinecs? ¿No haurien sigut, uns Misera-
bles o un Fantasma de l’Òpera, més atrac-
tius per al públic per començar a acos-
tumar-lo a aquesta nova iniciativa? En
tot cas, la peça de Luc Plamondon i Ri-
chard Cocciante té un punt de partida
prou conegut i amb múltiples adapta-
cions. Sort, no obstant, de la populari-
tat de la novel·la de Victor Hugo, perquè
el de menys en aquest muntatge és la
història.

No estem davant d’un musical en què
text i cançons s’intercalen de forma
harmònica, ni d’una obra amb música
contínua amb un mínim de coherència
interna, sinó d’un típic –per als temps
que corren– concert de rock amb un
espectacular revestiment luminotècnic
i de so (una visita a l’otorino és opcional
després d’assistir a una funció), decorat
en general vistós (excepte unes gàrgoles
penoses), vestuari de tribus urbanes de
megàpolis postindustrial, habitual als
aparadors de les grans cadenes més a
l’última, i coreografia adrenalínica. Ca-
racterització dels personatges i evolució
dramàtica són elements sobrers en
aquesta proposta que s’apunta al con-
cepte general de franquícia: siguis a la
part del món on siguis veuràs el mateix,
igual que menjaràs les mateixes ham-
burgueses i beuràs els mateixos refres-
cos. Una còmoda conseqüència de la

globalització del capitalisme (perquè,
de fet, només això es globalitza) que
serà ben útil per als mandrosos de me-
na.

Cal aclarir que el jove repartiment és
uniformement notable en l’aspecte vo-
cal –amb totes les excepcions que
l’amplificació ensordidora introdueix–
i que ballarins i acròbates ofereixen
bones dosis d’espectacularitat. Però el
problema està en l’obra en si, comen-
çant pel text –ortopèdicament traduït–
d’unes cançons en què no passa res,
només se’ns explica el que passa, i aca-
bant per la música de Richard Cocci-
ante. Les interminables escales, negoci-
ades sense por per Daniel Anglès, de La
era de las catedrales que obren l’especta-
cle ja ens avisen: Cocciante agafa ele-
ments mínins, mitges idees melòdiques
i rítmiques ben pobres, i les repeteix
fins a l’extenuació. Com es crea, llavors,
un clímax? Fàcil: tot cada cop més agut
i més sorollós, i ja ho tenim.

DESPULLATS
El gran avantatge de The Full Monty és

que la partitura de David Yazbek és in-
finitament millor, ja sigui en el registre
de balades com Breeze Off the River o You
Rule My World, o en números més con-
tundents com l’esclat funkie de Big Black
Man o la provocadora adrenalina de
l’estriptís final de Let it Go. Dir que Yaz-
bek aconsegueix que no s’enyori la
banda sonora del film original, plena
de temes coneguts, no és pas una petita
lloança. Oblidant l’esllanguiment que
convertia la seva direcció musical d’ A
Little Night Music en una experiència

propera al sopor, Manuel Gas té les pi-
les més carregades en l’espectacle del
Novedades.

La producció de Mario Gas, estrena
europea de la peça, s’anunciava com un
muntatge diferent de l’original de Bro-
adway i se separava així del fenomen
franquicial comentat abans. Bé, vistos
tots dos, quedem que són cosins ger-
mans, però Gas, oblidant el revisionis-
me estèril que va convertir el Guys and
Dolls del Teatre Nacional de fa unes
temporades en un dels muntatges més
hòrrids que es puguin imaginar, trena
bé els fils d’una història de dignitat re-
cuperada, encara que sigui traient-se la
roba. El repartiment no defuig en al-
guns moments la sensació de veus clò-
niques o d’estil mimètic de molts dels
intèrprets de musicals de casa nostra
(estengui’s el comentari també a No-
tre-Dame de Paris), però la normalització
del gènere garanteix almenys un nivell
homogeni. Tot i que li falta més fons
vocal, Marc Martínez és un remarcable
protagonista, ben acompanyat per Da-
niel Claramunt, Xavier Mestres i Àngel
Llàcer, tot i l’exagerat histrionisme d’a-
quest darrer. Xavi Mateu té una cosa
que no abunda gaire en aquestes ins-
tàncies, una veu i forma de cantar per-
sonals (per tant, inconfusibles), encara
que, com en el cas de Miquel Àngel Ri-
peu, ni el maquillatge evita la sensació,
de fet la certesa, que és massa jove per
al paper. Mercè Martínez és un nom a
retenir, però acabem amb un prec: sis-
plau, que algú doni d’una vegada a Ro-
ser Batalla (excel·lent traductora, com
sempre, al costat de Roger Peña) el pa-

per que el seu gran talent mereix. Llàs-
tima que Yazbek no escrivís un tema
per al seu personatge.

CLÀSSIC AIGUALIT
Madrid viu també una eclosió del

musical, amb La Bella y la Bestia a punt
de tancar el seu exitós periple per do-
nar pas a El fantasma de la Ópera, i la nova
col·laboració entre Paloma San Basilio i
José Sacristán a My Fair Lady. En aquest
Quadern no parlarem d’aquest clàssic,
sinó d’un altre, Hello, Dolly!, que Concha
Velasco protagonitza al teatre Calderón
(sí, aquell on José Luis Moreno presen-
tava intensives temporades d’òpera i
sarsuela). No es tracta de qualitat vocal
(aquesta no era precisament la millor
virtut de Carol Channing, la creadora
del rol, quan es passejava per l’escenari
en la darrera presentació de l’obra a
Broadway), però la coneguda actriu es-
panyola, tot i una presència indubtable,
semblava, en la funció a la qual vam
assistir, funcionar en pilot automàtic.
Pep Cruz hi posava una mica més d’in-
terès, però la resta del càsting dirigit
per José Carlos Plaza no superava la
discreció més absoluta. De la coreogra-
fia més val que no en diguem res. La
partitura de Jerry Herman té prou en-
titat per aguantar el que sigui, menys
una sonorització deficient, excessiva-
ment metàl·lica i bruta. Un mal mun-
tatge d’un musical sembla que pugui
donar ales als reacis al gènere. La res-
posta és tot el contrari: no es tracta de
no fer-ne, sinó de fer-los bé. La diferèn-
cia és definitiva, però, com en tot a la
vida, és el més difícil de fer.


