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Els musicals petits
salven el curs

A
banda de la
curta vida
dels musicals
importats de
Madrid a fi-
nals de segle,
els musicals
de gran for-

mat, a Catalunya, fets amb els
gustos i aplaudiments dels cata-
lans, semblaven reservats a Da-
goll Dagom. Avui, quan se’n parla
com si mai haguéssim pogut pas-
sar sense, continuen reservats a
Dagoll Dagom. Aquesta tempo-
rada, aparentment fructífera en
el gènere, tan sols ha aportat
com a estrena absoluta la perleta
de Boscos endins (Grease i Fama
ja són altres temporades).

Però les perles són cares, i en-
cara més si són autèntiques.
Aquest ha estat el drama que ha
impedit que una obra amb orí-
gens a Broadway, feta en català
per catalans, amb una esceno-
grafia sense franquícies, impreg-
nada de fantasia, riquíssima en
detalls, recursos tècnics i imagi-
nació, circuli per Catalunya.

Certament, n’hi ha hagut d’al-
tres. La multinacional Stage Enter-
tainment va aterrar al setembre
amb Cabaret i més tard amb
Mamma Mia!, versions clòniques
d’altres que corren per Europa

amb el vistiplau dels autors. El seu
gran mèrit és estalviar el viatge a
Londres o Broadway. El preu que
paguen a canvi és escoltar temes
que han format part de la vida
d’una o dues generacions, en cas-
tellà, quan se les saben de memò-
riaenanglès.ElpasdeCabaret,pe-
rò, ha deixat empremta: Víctor Ma-
san, un actor que no ha pretès
imitar JoelGrey ihaconstruïtel seu
propi personatge. No sé si estava
del tot previst a la franquícia.

La gran temporada de musicals
conclou amb la reposició de Có-
meme el coco, negro. La Cubana
ha volgut tornar amb el seu èxit
més espectacular per veure com
els accepten les noves generaci-
ons. Els resultats canten: són al Co-
liseum des de la tardor, funciona i
tenen un munt de bolos a l’agen-
da. Per altra banda, la imaginació
de l’argument es fa extensible als
recursos escènics: a l’hora de viat-
jar, després de muntar i desmun-
tar cada nit, ja res és impossible.

Els més petits
Per sort, els de petit format han fet
somriure la cartellera en més
d’una ocasió. El que més Ruddigo-
re o la nissaga maleïda, de la com-
panyiaEGOSTeatre,unadescober-
ta que va proporcionar el Versus
Teatre, que ha fet recordar els
principis d’El Musical Més Petit.

Al novembre el Tantarantana
estrenava Paral·lel 1936, un re-
cull de peces del teatre líric cata-
là fruit d’un treball de recerca de
Pere Sagristà. Quim Lecina
també va aportar un petit format:
Mozart, Salieri i el Rèquiem ina-
cabat. I Xavier Albertí tancava la
companyia al Lliure Assajant Pi-
tarra. Les tres van tenir un èxit
discret, però la companyia d’Al-
bertí tornava aquesta primavera
a la Muntaner, amb un musical
brillant estrenat el 2007: Crónica
sentimental de España. Èxit total.

Resultats: el triomf d’Albertí ha
incentivat la creació d’una compa-
nyia,LaReinade laNit,quepromet
més musicals amb la col·laboració
autoral de Lluïsa Cunillé. I el Versus
ha aixecat un germà, el TGB, que ja
ha estrenat Sondheim i Cançons
per un nou món, de Jason R.
Brown (en cartell). La productora
Stromboli (Grease) és un dels socis
de Què, d’Àngel Llàcer, i Monty
Python’s Spamalot, dirigit per Tri-
cicle. I el tàndem Reguant/Comín
es retroben amb Mortadelo y File-
món i el retorn de Fama. ❋

Els grans se
n’han sortit amb
promocions a
cop de talonari.
El més modestos,
com ‘Cómeme el
coco, negro’,
‘Ruddigore o la
nissaga maleïda’
i ‘Crónica
sentimental de
España’ han
aixecat passions

Anàlisi❚

Text:Francesc Massip

Una temporada

L
a temporada que
acabem hauria
estat de les més
mediocres dels
darrers anys si no
fos per l’esclat de
talent d’alguns
creadors genials

que hi han estrenat i per la incom-
bustible capacitat d’experimenta-
ció que segueix expressant-se a la
trinxera i que de vegades obté
algun reconeixement.

Gratar-se l’orella
Només encetar temporada vam
tenir un dels millors regals escènics
dels darrers anys: el retorn d’Éric-
Emmanuel Schmitt, que, malgrat el
sonat èxit d’El visitant (1996), o pot-
ser per això mateix, no havia repetit
a Barcelona. La delitosa instrucció
de Schmitt, feta de pensament bri-
llant i vertiginosa construcció dra-
màtica, degué disposar els teatrers
que remenen les cireres a mante-
nir-lo ben lluny dels nostres esce-
naris, no fos cosa que els fes la
competència o que posés en evi-

dència les pròpies limitacions. No
s’explica d’altra manera que hagi
quedat tant de temps sense progra-
mar. El fet és que ha tornat no pas
de la mà de cap teatre públic ni de
cap programador o assessor oficial
o oficiós, ans per la tossuderia d’un
actoràs com Ramon Madaula, pro-
motor i coproductor d’El llibertí
(Poliorama), a més d’espaterrant
protagonista en un dels millors rols
de la seva carrera que li ha meres-
cut el Premi d’Arts Escèniques Ciu-
tat de Barcelona d’enguany. En el
duel d’intel·ligència que es produ-
eix entre els dos personatges prin-
cipals, Diderot i la seva pintora de
cambra, a la pregunta d’ell sobre
qui experimenta més plaer si
l’home o la dona, ella respon amb
una altra pregunta: qui obté més
satisfacció, l’orella o el dit que la
grata? Així s’esdevé sovint amb al-
guns capitosts del teatre català, tan
delerosos de xuclar-se els dits d’èxit
que no tenen temps d’escoltar, i
se’n van amb un ditet a l’orella i
l’altre en el cul, segons la locució.
Benvingut Schmitt, que obre les

portes al teatre d’idees des de la co-
mèdia i que ha constituït no només
l’obra de major permanència en
cartellera de la temporada, ans
també de més profunditat, crepi-
tant d’idees.

La trama desgrana les paradoxes
que tenallen el filòsof compel·lit a
redactar l’article moral de la seva
cèlebre Enciclopèdia mentre l’as-
setgen distintes dones amb interes-
sos ben diferents. Una rotunda
Laura Conejero incorpora l’artista
que pretén despullar Diderot de les
seves coartades i reflectir-lo sobre
el llenç in puris naturalibus, sense
que se li fongui entre les mans com
un amant de neu.

L’avantatge és indiscutible: “La
superioritat de la dona sobre
l’home és que mai no es pot saber
si ella ho desitja”. El fingiment és
l’art de la seducció i el dubte és
cent cops més delectable que la
veritat. I és que l’home mai no sa-
tisfà els seus desitjos, ans se’n des-
lliura; en canvi les dones són ines-
gotables. L’esgrima d’enginy entre
els protagonistes il·lumina l’esce-

El llibertí
Ramon Madaula es va jugar els quartos en una obra en la qual creia
amb els ulls clucs. I la va encertar de ple. La peça d’Éric-Emmanuel
Schmitt ha superat de llarg els 100.000 espectadors i ha romàs
tota la temporada al Poliorama, tot demostrant que el pensament
d’alta volada i el públic no estan, en absolut, barallats. Una
direcció efectiva de Joan Lluís Bozzo va posar-hi el que faltava per
oferir-nos totes i cadascuna de les definicions de la paraula moral.

Brossalobrossotdebross
En el desè aniversari de la mort de Jo
un muntatge d’algú que comprengu
geni de Carles Santos es va posar a t
tatge que, per molts, és el millor de l
nyades pel creador de Vinaròs i perf
tre actors/performers(Inés Borrás,
Josep Maria Mestres) que suen la ca

Text:Teresa Bruna
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