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'Off Broadway' supleix 'El pes de la palla' al Romea 

• El fracàs de públic de l'obra de Terenci Moix força l'estrena del musical de Daniel Anglès

ALBERT GUASCH

"El pes de la palla no ha complert les expectatives i hem optat per un canvi de programació". Així,
sense embuts ni ornamentacions, va començar a explicar ahir Daniel Martínez, president de Focus, la
inesperada i fulminant cancel.lació per falta de públic de l'obra de Terenci Moix i la programació
immediata al Teatre Romea d'Off Broadway, dirigida per Daniel Anglès. Aquest musical en català
s'havia d'haver representat una sola nit, la de Cap d'Any, però donat l'estat de les coses es representarà
tres setmanes, del divendres que ve al 9 de gener.

Naturalment, Anglès va considerar "una benedicció" la possibilitat de fer temporada al Romea amb Off
Broadway, una obra que construeix un argument dramàtic sobre la base de la lletra i la música de 19
cançons de nous compositors de Broadway. "Els musicals acostumen a evocar el Broadway dels
anys 50, però aquest és un espectacle no nostàlgic", va apuntar Calixto Bieito, director artístic del
Romea.

ESPECTACLE SUGGERENT
Els sis protagonistes de l'obra, segons va detallar Anglès, es troben una nit en un bar novaiorquès, "un
d'aquests en què conflueixen actors, artistes, periodistes, músics i gent de l'espectacle després
de les funcions", per celebrar l'aniversari d'una coneguda actriu.

La història avança només amb les cançons, sense una sola paraula parlada, i amb el focus dipositat, no
en el cantant, sinó en el moviment que es genera al voltant de l'escenari del bar. "És un espectacle
dinàmic i suggerent", va dir Anglès, que dirigeix l'obra en nom de la companyia El musical més Petit.

Anglès i Juan Vázquez són els encarregats de la dramatúrgia i de l'adaptació de les lletres. Han
recorregut, essencialment, a cinc compositors: Jason Robert Brown, Michael John Lachiusa, Andrew
Lippa i Jeanine Tesori i Brian Crawley. Cinc talents emergents als EUA que representen d'alguna
manera l'esperit d'Off Broadway, terme que engloba els teatres de petita capacitat de Nova York, que
són més barats de llogar i, per tant, més receptius a les propostes experimentals.

Justament aquest és el plantejament rector de Bieito al capdavant del Romea, tot i l'ensopegada soferta
ara amb El pes de la palla, segons es va encarregar ahir de subratllar.

"Aquest és un teatre que fa experiments. Artísticament, jo estic satisfet amb El pes de la palla. No
estic satisfet que el públic no hagi vingut, però això no ho puc controlar".
Daniel Martínez no va amagar tampoc la seva decepció, però sense dramatitzar. "Són coses que
passen en el teatre. I no serà l'última vegada que passi". Bieito va precisar que el canvi es va decidir
fa un parell de setmanes davant la perspectiva de tenir la platea buida en les dates nadalenques.

L'anunci de la substitució s'ha fet en l'últim minut, fins que no hi ha hagut la certesa que Off Broadway
estava a punt per mostrar-se en pú- blic. "Sempre s'acostuma a endarrerir tot en el teatre, de
manera que aquest avançament ens ha donat molta energia", va afirmar Anglès, que també
assumeix un paper interpretatiu amb Queralt Albinyana, Ester Bartomeu, Xènia García, Tamara
Quiogue i Juan Vázquez.
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El repartiment d'Off Broadway, amb Daniel Anglès en primer terme.
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