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M U S I C A L

‘Gaudí’

Gaudifixió
Francesc Massip

‘Gaudí’, d’Albert Guinovart (música), Jordi Galceran i

Esteve Miralles (llibret). Intèrprets: Miquel Cobos,
Alícia Ferrer, Mone, Laura Mejía, Xavier Ribera, Oriol
Tramvia, Isabel Soriano, Anna Mateo. Coreografia:

Toni Mira. Vestuari: María Araujo. Direcció musical:

Francesc Guillén. Direcció escènica: J.A. Gutiérrez i

Elisa Crehuet. Barcelona Teatre Musical - Palau dels

Esports, 30 de setembre.

Gaudí és, de bon tros, el millor musical que hi ha actualment
en cartellera. Compta amb uns mitjans i un equip artístic de
nivell, malgrat la desigualtat dels resultats. Té una arrencada
trepidant i magnífica. Des de l’atropellament del protagonista,
visualitzat amb un film documental del tramvia assassí, es
desenvolupa el llarg flash-back de la vida de l’artista, començant

per una apoteòsica arribada a la Barcelona dels prodigis, la
ciutat dels somnis, escena que presenta un moviment coreo-
gràfic prometedor, un ritme de vertigen i uns efectes brillants,
com la pluja de sorra d’on neixen coloms que s’envolen enllà
de la llum. Després, la carrera d’arquitectura, amb la rònega
Acadèmia presentada com un guinyol. Ara bé, tot comença a
fer olor de socarrim en arribar l’amor. Llavors la cosa s’estova
i les previsions s’enfosqueixen. Ens quedem en l’epidermis de
Gaudí, quan no en una maldestra caricatura. Es renuncia a
parlar del seu art, del seu talent, de la genial aportació que
Gaudí va fer a la humanitat. A la vista, els suats conflictes que
reprodueixen la tòpica estructura argumental de qualsevol
serial televisiu d’havent dinat. Què se n’ha fet del Galceran de
Dakota i Paraules encadenades?

El pitjor arriba, però, quan tot se centra en la fe religiosa de
l’arquitecte, no com a poderós motor de creació, sinó com a
pràctica beata i rosegaaltars, pura efusió lacrimògena, que posa
de genolls Gaudí, i situa el procés de construcció en un reclina-
tori, amb una incontinent resera i un entonar d’himnes més
propis de l’integrisme dels requetès que d’un maçó com Gaudí.
Els diàlegs van tornant-se cada cop més inversemblants i escalfits,
vorejant allò que els valencians en diuen la coentor. L’esceno-
grafia segueix un camí similar d’empitjorament. Hi ha moments
límpids, d’una gran nitidesa, amb efectes imponents, com quan
creix el marc de l’escenari en ondulacions que evoquen les faça-
nes gaudinianes o quan es drecen columnes de tela amb esplèn-

dides projecci-
ons videogràfi-
ques. Però tot
d’una es pobla
de bibelots i an-
dròmines que
són als antípo-
des de l’estètica
de l’arquitecte
modernista, tot
i que vulguin
evocar-la. Per no
parlar de les se-
nyores vestides
de trencadís,
amb xemeneies
per barret i co-
metent coreo-
grafies d’espant.
I tanmateix,
Gaudí excel·leix
en bones veus i
poderosa músi-
ca, però l’argu-
ment ha crucifi-
cat l’arquitecte
després de
dur-lo a geno-
llons pel camí
del Calvari.

T O C S D E C O B L A

Fosas, la
dansa

I. Pinyol / J. Pasqual

El teatre La Sala de
Rubí acollirà un
espectacle per

celebrar els 50 anys
de dedicació a la

dansa de Joan Fosas

J
oan Fosas juga amb les
ombres sedoses fins a ar-
ribar a la llum fascinant.
A vegades la dansa es fa

suau com una ala en repòs,
acariciada”. Aquesta sugges-
tiva frase obre el programa de
l’espectacle que diumenge
que ve celebrarà els cinquan-
ta anys que Joan Fosas ha de-
dicat a la dansa. L’espectacle
tindrà lloc al teatre La Sala de
Rubí i compta amb la partici-
pació de les castanyoles de
José de Udaeta i de diferents
formacions que han format
part de la vida artística de Jo-
an Fosas: l’Esbart Dansaire de
Rubí (que obrirà l’espectacle),
el ballet cubà Danzares i l’Es-
bart Santa Anna, que oferiran
una selecció de les seves cre-
acions.

El món de la dansa tradici-
onal ha ofert al panorama
artístic diverses personalitats
que han brillat amb llum
pròpia i que han fet brillar el
seu entorn. L’Esbart Dansaire
de Rubí ha estat una de les
formacions que ha donat més
estrelles tant en el món de la
creació com en el món de la
interpretació, i és precisa-
ment en aquesta darrera fa-
ceta que destaca l’art de Joan

Fosas. Admirat pel seu públic
i pels seus companys, el seu
art innat ha florit als escena-
ris gràcies a un treball inces-
sant i a les seves qualitats
impressionants. La seva força
i la seva energia es transme-
ten al públic gràcies a una
depurada tècnica i a una pul-
critud inusual. El seu posat, la
seva elegància, la seva ex-
pressivitat... tot està al servei
d’allò que interpreta, cosa
que assegura l’èxit de qualse-
vol espectacle que compti
amb la seva participació.

En la memòria dels espec-
tadors dels esbarts sempre
quedarà la seva magnífica re-
creació del Bolero de l’Alcú-
dia de Carlet, tot i que l’Es-
punyolet del Ripollès també
es troba entre els seus núme-
ros més celebrats. Precisa-
ment l’Espunyolet serà, jun-
tament amb Catalunya, un
dels plats forts de l’espectacle
que Rubí ens oferirà diumen-
ge. Serà un plaer tornar a
gaudir de la serenor de les
seves mans i de la genialitat
de la seva gestualitat en una
celebració en què l’emoció
està assegurada.

XAVIER BERTRAL

Les virtuts de ‘Gaudí’ són més aviat musicals que no pas escèniques o dramatúrgiques

Golejada musical
Xavier Cester

Un musical que comença amb “Crostes, llagues, sang i polls” i que
presenta el seu protagonista amb camisa de dormir perenne no
sembla, d’entrada, prometre gaire. Però, al final, de Gaudí se’n pot
extreure, com a mínim, una conclusió: la partitura d’Albert Gui-
novart guanya per golejada tota la resta d’elements en joc, o dit
d’una altra forma, el muntatge, que bascula entre projeccions
desenfocades i l’estètica kitsch d’un anunci de Freixenet, sovint és
el principal enemic de la música. La figura de l’arquitecte no és
pas fàcil d’abordar, sobretot si s’opta pel camí –legítim, però re-
lliscós– del biopic mixtificador i no per la reflexió –més prome-
tedora, però menys comercial– sobre la creació artística. En tot
cas, el compositor de Mar i cel i Flor de Nit en el seu retorn al
musical de gran format ha creat una partitura extensa en què es
donen la mà el seu innegable do per crear melodies memorables
i la intel·ligència per construir un conjunt ben travat. Es poden
rastrejar diversos ecos i influències, de Ravel –un Bolero recon-
vertit en Sagrada Família– i Bernstein, a l’aire industrialista de
Barcelona, així com la creació de números tancats amb un perfil
musical autònom, com la insinuant chanson cabaretera Cherchez
l’amour i els tocs jazzístics de Món real. Hi ha lloc també per a una
efectiva ària de furor, Borratxos de somnis, i per a la ironia elegant,

Tothom té un preu. La dispersió és només aparent, perquè l’epi-
centre de la música és sempre ben clar: la capacitat de Guinovart
per crear temes d’una irresistible volada lírica, com La mare, Do-
nar-se, Park Güell i, sobretot, la preciosa He somiat, una d’aquelles
melodies que retornen un i altre cop a la memòria. I va ser en
aquests moments que el divorci entre el que es veia i el que se
sentia es feia més dolorós.

Altres aspectes destacables són l’hàbil transformació del mate-
rial temàtic (com la majestuosa Sagrada Família convertida en
l’humil Per caritat) i l’acurada orquestració (mal servida per un so
metàl·lic i feridor), però també hi ha alguns problemes, en espe-
cial al segon acte. A part d’un excés de reprises, no sembla que els
temps ràpids adoptats a Creació i Millor siguin els més adequats per
plasmar el credo artístic de Gaudí, mentre que la faramalla pseu-
dooperística del final és d’un efectisme gratuït. Per sort, els crítics
no escrivim pas les obres, però, no hauria estat millor tancar
l’obra amb més dolçor, amb la represa d’He somiat?

La representació va estar servida per un bon equip de prota-
gonistes encapçalat per un esplèndid Miquel Cobos que aguanta
tot el pes de la funció amb una veu atractiva, ben conduïda,
atenta als jocs dinàmics i al fraseig, i sense cap mena de defalli-
ment en una part extenuant. Magnífiques també Alícia Ferrer i
Mone, en registres diferents (la primera més operística, la segona
més teatral) però idealment complementaris per representar la
mare i el gran amor de Gaudí. En una part poc agraïda, Laura
Mejía va deixar un regust agredolç, mentre que Xavier Ribera-Vall
i Isabel Soriano van treure tot el suc de les seves breus interven-
cions. Tot i les mancances apuntades, com a mínim a nivell mu-
sical Gaudí es pot considerar una fita més que notable.


