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El fracàs de ‘La Perritxola’ reflecteix la crisi del musical català
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Llàgrimes i somriures

F
a uns dies Joan Lluís Bozzo
va deixar anar un lament.
Carregat de pessimisme, va
dubtar de l’idil·li entre el
públic i el teatre musical.
Paraules carregades amb el

fracàs de La Perritxola. Bozzo es va posar
apocalíptic: un altre títol sacrificat al
pou negre del musical a Barcelona. El
gènere ha perdut –si algun cop el va
tenir– el favor de l’espectador. És verí
per a la taquilla, un suïcidi per a l’em-
presa. El balanç comptable és un argu-
ment a favor d’aquesta visió tremen-
dista. En les últimes temporades quasi
tots els intents de col·locar un musical
d’èxit a la cartellera han acabat en des-
astre o semidesastre. El públic, a vega-
des amb la millor de les seves disposi-
cions, no ha omplert les sales amb
aquest percentatge crític per volatilit-
zar els números vermells.

Dir que el públic ja no vol musicals és
un argument dèbil que carrega tota la
responsabilitat sobre el voluble gust de
l’anònima massa. La història recent del
gènere a Barcelona és massa rica i
oberta per practicar-li amb aquesta
lleugeresa l’eutanàsia. Pot ser que exis-
teixin cicles, que les empreses no hagin
trobat el seu model i volum de pro-
ducció per als costums i els fluxos de la
ciutat, i que els artistes hagin fallat en
les expectatives creades.

Barcelona no és una ciutat de pas, un
lloc de trànsit propici per a l’entreteni-
ment de consum massiu. Així és Ma-
drid. Capital de la franquícia i de la
megalomania grisa de Luis Ramírez,
mai ha estat una plaça creativa. Gairebé
sempre ha preferit copiar, des dels
temps d’El diluvio que viene o Jesucristo
Superstar. Els pocs intents de crear al-
guna cosa nova –Tierno era alcalde i la
Movida es va buscar escènicament en
un musical castís-petard– s’han oblidat
com un vergonyós pecat de joventut.

La nostra història és una altra. A
Barcelona s’han estrenat en els últims
trenta anys uns cinquanta musicals, un
bon nombre importats de Madrid, uns
quants amb el seu cast anglès (A Chorus
line, Ain’t Misbehavin), però la gran dife-
rència és el nodrit grup de muntatges
originals, creacions totals o reinterpre-
tacions particulars de títols coneguts.
Una línia diferencial practicada per di-
ferents empreses i companyies fins a
conformar un cos dramàtic suficient-
ment sòlid per rebutjar qualsevol visió
catastrofista del musical a Barcelona.

DAGOLL DAGOM
El millor exemple d’aquesta tradi-

ció contemporània és Dagoll Dagom.
La seva actual crisi entenebreix una
història espectacular. Ells són el pa-
radigma del musical català, fins i tot
en les seves enginyoses apropiacions
de la tradició aliena. La tasca pionera
realitzada amb petites meravelles
com Antaviana, Nit de Sant Joan o Glups!
es va consolidar amb la gran pro-
ducció de Mar i Cel (la primera de les
importants partitures d’Albert Gui-
novart per al musical català). Tot i
que aquest muntatge va suposar per
a molts el zenit de Dagoll Dagom, es
van superar amb El Mikado i Flor de nit
(un altre gran Guinovart), el seu mi-
llor espectacle i el seu primer ensurt
en taquilla.

Amb la por al cos, va començar un
lent declivi, alentit (l’elegància de T’odio,
amor meu?) i posposat (Historietes) fins
que la crisi es va fer evident a Pirates.
Amb Cacao –i amb l’auxili de Lauzier–
hi va haver un seriós esforç per recu-
perar el nervi escènic, però el cansa-
ment va aparèixer novament a La bella
Helena i en l’esforçat intent de Poe. La
Perritxola ajorna un cop més el retroba-
ment amb la qualitat original del grup,
quan encara conservaven la fórmula
màgica del teatre popular de qualitat.

FOCUS
Autèntic contrapès al musical de Da-

goll Dagom, la primera etapa d’aquesta
productora es caracteritza per la seva
col·laboració amb Ricard Reguant. Des-
prés d’una sèrie d’obres intranscen-
dents i alguna sorpresa (La botiga dels
horrors), esclata el fenomen popular de
Memory. Reguant adapta al català els
temes clàssics de Broadway i es refugia
en la comoditat del clixé i en les taules
d’Àngels Gonyalons. Un beuratge per-
fecte que Reguant es dedica a explotar
en altres muntatges, tallats tots pel
mateix perfil fins a arribar a l’apoteosi
de la imitació amb Àngels. Algun indici
d’autèntica sensibilitat teatral hi va
haver a Germans de sang i West Side Story,
però la manca de talent es va fer massa
evident i la col·laboració amb Focus es
va trencar.

En la seva segona etapa, Focus ha
buscat dues línies d’actuació: insisteix
en la compra d’èxits internacionals,
sense que l’operació li hagi proporcio-
nat significatius rèdits, i s’ha atrevit a
potenciar la creació. Curiosament, totes
dues línies han confluït en el projecte
de Barcelona Teatre Musical, la trans-
formació del Palau d’Esports en una
sala per a grans muntatges musicals.
Un espai tant per al fast food de Notre
Dame de París com per a l’operació ex-
quisida de Gaudí, el musical. El fracàs

econòmic d’aquest muntatge va ser un
trist contratemps. Però el millor
exemple de la faceta experimental de
Focus és El temps de Planck, un musical
heterodox dirigit per Sergi Belbel. Una
troballa en concepte i llenguatge i un
intent seriós d’exportar una nova visió
del gènere.

MARIO GAS
El classicisme barceloní està firmat

per Mario Gas. El seu Sweeney Todd és el
musical de referència dels últims vint
anys. La seva versió de l’obra de Stephen
Sondheim va arribar a commoure –ai-
xò diu la llegenda– el mateix autor, que
es va presentar gairebé d’incògnit al
Poliorama. Gas ja havia mostrat la seva
íntima complicitat amb Sondheim a
Golfus de Roma –a pesar de Javier Gur-
ruchaga–, una relació que posaria de
nou a prova amb excel·lents resultats a
A Little Night Music. Però aquesta vegada
el públic no va entrar en l’elegant joc
que proposava i el costós espectacle es
va sumar a la llegenda negra.

Gas va ser el director elegit pel Centre
Dramàtic de la Generalitat (Domènec
Reixach) i pel Teatre Nacional de Cata-
lunya (Josep Maria Flotats) per conce-
dir-li al musical un marxamo de quali-
tat institucional, d’alta cultura popular.
La producció de Sweeney Todd o Guys and
Dolls per un teatre públic va aixecar
moltes suspicàcies. Però aquestes ope-
racions només seguien l’exemple del
teatre públic britànic, habituat a oferir
muntatges no convencionals de títols
musicals de confrontada qualitat. Si
l’èxit de públic i crítica els acompa-
nyava, l’espectacle continuava la seva
vida en el circuit comercial. Amb Swee-
ney Todd es va arribar a un acord similar
amb el productor Luis Ramírez, però el
traspàs no va convèncer el públic, ni a
Madrid ni a Barcelona.

També el Teatre Lliure, en col·labora-
ció amb el Mercat de les Flors, es va

deixar envair pel musical. El record
brillant de La bella Helena, l’idil·li de
Sondheim amb Barcelona i l’acord de
col·laboració per explotar la faceta tea-
tral de l’Orquestra del Lliure (RIP) van
impulsar l’estrena de Company amb di-
recció de Calixto Bieito. Un muntatge
d’enorme qualitat teatral amb una visió
descarnada de la latent desesperació de
Sondheim.

PETITS I IRREDUCTIBLES
Una altra mostra de l’interès genuí

d’aquesta ciutat i els seus artistes pel
gènere és la significativa activitat de
grups de petit format que s’han especi-
alitzat en el musical de cambra. El més
conegut és El Musical Més Petit, un
grup entregat a l’homenatge a autors
consagrats, mostrant la seva sincera
admiració fins i tot per noms com An-
drew Lloyd Weber, en part culpable de
la rampant vulgarització del musical
anglosaxó, i relegant-ne d’altres, com
Cy Coleman, a l’oblit. També resistei-
xen la crisi Josep Costa i el seu Teatre
Kaddish, la companyia amb la qual va
muntar, amb el suport del públic, Adéu
a Berlín (un Cabaret amagat) i Follies. A
aquest reducte d’irreductibles s’hi han
unit fa uns dies Ever Blanchet i Eles
Alavedra, responsables de Porter Paradís,
i Quim Lecina amb Fats Jam, un home-
natge a Fats Waller.

A aquesta llista s’hi podrien afegir
altres. Molts dels espectacles de La Cu-
bana han estat musicals camuflats, so-
bretot Cegada de amor, l’estrena i èxit del
qual va coincidir i va potenciar un mo-
ment feliç per al gènere a la ciutat. I
s’ha de reconèixer l’entusiasme indivi-
dual d’Angel Pavlovsky. Ell també va
voler contribuir al glamur intel·lectual i
a la llibertat estètica d’aquesta ciutat
–les dues característiques del musical a
la catalana–, però li ha tocat patir
–com a tots– temps vulgars, reprimits
i amb l’encefalograma pla.


