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El nou espectacle arriba a Nova York després de diverses modificacions i inclou un parell de temes inèdits de l’‘exbeatle’

La vida i l’obra de John Lennon puja als
escenaris en un musical de Broadway

Els musicals bastits a partir
d’un grapat de cançons ben in-
troduïdes en l’imaginari po-
pular s’han convertit en un
subgènere musical. Mamma
mia!, a partir dels temes d’Abba,
i We Will Rock You, basat en les
cançons de Queen, són els
exemples més coneguts d’una
fórmula que, de totes maneres,
no sempre té èxit. Good Vibrati-
ons, que aplegava temes dels
Beach Boys, va ser un dels grans
fracassos de la passada tempo-
rada teatral a Nova York.

Precisament el districte tea-
tral de Broadway acull des de
fa uns dies les funcions prèvies
de Lennon, que, com el seu nom
ja indica, té com a eix central
la figura del beatle assassinat.
Presentat com “una biografia
musical, un concert i una ce-
lebració, tot alhora”, l’especta-
cle es basa en les cançons del
músic britànic així com en en-
trevistes que li havien fet per re-
crear la seva vida i la seva obra.

El muntatge, dirigit per Don

Scardino, ja es va poder veure
a San Francisco a l’abril, però
les males crítiques van forçar
diversos canvis, que també ex-
pliquen l’ajornament deu dies
de l’estrena oficial, que final-
ment tindrà lloc avui al Broad-
hurst Theatre.

Si en la versió original els
nou actors de l’obra s’alterna-
ven al llarg de l’espectacle per
encarnar l’exbeatle i explicar di-

verses anècdotes puntuades
per les seves cançons, ara un
sol actor s’encarrega de donar
vida a John Lennon. Des de la
seva infantesa a Liverpool al
seu assassinat, el 1980 a l’edi-
fici Dakota de Nova York, la
nova versió del musical presta
més atenció a la primera dona
del cantant, Cynthia, i menys
a la seva viuda, que és qui té els
drets de les cançons.

Yoko Ono ha lloat l’especta-
cle: “Tot el musical està en les
paraules de John. És la seva his-
tòria. Jo només sóc la cara B, i
així ha de ser”. “Totes les can-
çons –continua– estan canta-
des tan bé i el xou és tan di-
vertit que no paro de riure fins
al moment de la mort de John.
Per descomptat, la gent co-
mença a plorar aquí i jo tam-
poc puc evitar emocionar-me”.
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Després de
diversos
ajorna-
ments, avui

finalment s’estrena
a Nova York, amb
les benediccions de
Yoko Ono, un
musical basat en la
figura del
desaparegut ‘beatle’
John Lennon.

Ono afegeix que com “heroi de
la classe treballadora”, a Len-
non li hauria encantat veure la
seva història i la seva música
arribant al públic en un format
popular com un musical de
Broadway.

De les 28 cançons de John
Lennon incloses a l’espectacle,
n’hi ha dues que no s’han pu-
blicat mai, India, India i I Don’t
Want To Lose You.

El primer que s’imposa en l’últim espectacle de Co-
mediants, que Joan Font en l’estrena catalana de di-
vendres a Peralada va dedicar a la memòria del seu
germà i de Joan Grau (Sèmola Teatre), és que saben
transportar a escena la fascinació que traspuen Les
mil i una nits. Un relat de relats, llavor de la literatu-
ra universal, que aplega materials de les antigues cul-
tures índia, persa i aràbiga, amb manlleus de la mi-
tologia grega, babilònica, egípcia i jueva, que va ir-

radiar en l’imaginari europeu i català, començant
per Ramon Llull. No és casual que tant la lectura que
Comediants va fer del lul·lià Llibre de les bèsties (1995)
com el present espectacle comencin amb l’obertu-
ra d’un llibre lluminós, ple a vessar de faules i pa-
ratges de somni.
L’altre aspecte destacat és la complicitat que Joan Font
ha buscat amb fets actuals com l’incendi dels Arxius
i la Biblioteca Nacional de Bagdad per l’estupidesa
criminal de Bush, de manera semblant com va pro-
cedir Joan Baixas amb Terra prenyada (2000), en què
evocava els cinc pams de cendres produïdes pels mi-
lions de llibres cremats en el bombardeig de la Bi-
blioteca de Sarajevo a mans d’un altre criminal (Mi-
losevic)–aquest, però, entre reixes–. El bibliocidi, com
el lingüicidi i el memoricidi tan usuals a les nostres la-
tituds democràtiques, és el més abjecte sistema de des-
trucció de pobles i cultures.

Ens situem, doncs, a l’interior de la devastada bi-
blioteca, on una colla de valents voluntaris resca-
ten de les cendres els llibres que s’han salvat, així com
les mil i una històries que contenen, relats que no es
calcinen mentre algú els segueixi explicant. Els ma-
teixos rescatadors van incorporant els bigarrats per-
sonatges protagonistes de la triada selecció de con-
tes que Comediants ha fet del famós compendi ori-
ental. Es tracta d’una representació en segon grau

que de tant en tant és interrompuda pel so de les si-
renes i de les bombes o per la irrupció de saquejadors
nocturns.

Unes bastides de tres pisos constitueixen l’esquelet
escenogràfic dissenyat per Frederic Amat, que d’una
banda ens remeten a les prestatgeries on s’apilen els
llibres recremats que han sobreviscut, i d’una altra
permeten la mobilitat dels intèrprets pels mil i un
racons dels distints espais de la ficció. Però també ser-
veixen per disposar-hi els músics, protagonistes d’un
dels puntals més expressius de l’espectacle: les me-
lodies de Gani Mirzo, compositor kurd d’origen siri,
i la càlida veu de l’algeriana Neila Benbey, tot ple-
gat en una brillant fusió de ritmes orientals amb el
flamenc i el jazz.

Els intèrprets fan un treball fluid i entenedor, co-
mençant per Txe Arana com a cultivada Xahrazad,
la que arrossega el relat i l’acció en una cadena de
contalles que li permet evitar la mort i sobreviure nit
rere nit gràcies a la seva habilitat narrativa, que cap-
tiva el terrible marit. O la seva còmplice Duniazad,
incorporada per una expressiva Queralt Albinyana,
així com la camaleònica Alma Alonso, que fa tots els
números de l’auca. Un espectacle ben travat en què
els actors mantenen l’espectador enfilat en la tensió
del relat: venten les cendres, espolsen les històries i
duen a bon port i a bon ritme la representació.
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Una escena del musical ‘Lennon’, una de les novetats de la cartellera de Broadway
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Quan es venten
les cendres

Francesc Massip

‘Les mil i una nits’ de Comediants. Adapta-

ció i dramatúrgia: Joan Font i Luisa Hurta-
do. Intèrprets: Queralt Albinyana, Isaac Al-
cayde, Alma Alonso, Txe Arana, Mia Castell-
ví, José Pedro García, Roger Julià, Jordi Rallo,
Ivan Tàpia. Espai escènic i vestuari: Frede-
ric Amat. Música: Gani Mirzo. Direcció: Joan

Font. Festival de Peralada. Auditori Jardins

del Castell, 12 d’agost.


