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El teatre
britànic
pren el
Lliure

Antonin Varenne
publica en català
el seu primer
llibre, ‘Allò que
heu parit’

Novel·la
negra i
poètica
de París

Stoppard,Lessing
iPinter,entre
d’altres,eixos
delatemporada
queve

Elcastellàs’imposa
ElcastellàpredominacomallenguadelsmusicalsproduïtsaCatalunyaacausa,
diuendirectors iproductors,del costde lesobres ielmenyspreude la“cultureta”

Teresa Bruna
BARCELONA

Grease, 15 mesos; Cabaret,
set mesos; Mamma mia,
des de setembre i encara en
cartell.Encastellà.Cómeme
elcoco,negro,bilingüe,vora
set mesos i en cartell. Bos-
cosendins,tresmesos imig.
Ruddigore o la nissaga ma-
leïda, vuit mesos. En català.

Són musicals recents
amb índex d’ocupació alt.
Els que han plegat ho han
fet perquè mana la progra-
mació tancada. Però Dagoll
Dagom no ha pogut sortir

de bolos. “Al teatre hem fet
les funcions que havíem de
fer, amb 70.000 especta-
dors, però no hem tingut
possibilitats de fer gira per-
què no hi ha hagut prou
oferta per mantenir la com-
panyia activa. S’han de fer
molts bolos perquè els surti
a compte, i plantejar-se
substitucions a Boscos en-
dins era molt complicat”.

Ho diu Joan Lluís Bozzo,
director de Boscos endins i
també d’El llibertí, un espec-
tacle que ha mantingut el
ple des de la seva estrena, al
setembre. Si hi ha públic

per omplir mesos i mesos el
Poliorama amb El llibertí i
n’hi va haver per a anys sen-
cers amb El mètode Gron-
hölm, per què no triomfen
els musicals en català?

Responen els implicats
La coreògrafa Coco Comín
ens dóna el seu punt de
vista: “En català? No, cap
musical pot aguantar tres
anys, no hi ha prou audièn-
cia per omplir una sala tant
de temps. La barrera idio-
màtica és un handicap a
l’hora d’escollir, per exem-
ple pel públic potencial de

fires i congressos. Si l’ocu-
pació no se situa al voltant
del 80% l’explotació de l’o-
bra és inviable. No oblidem
que es necessita una arma-
da d’especialistes!”.

Joan Lluís Goas, director
de la productora Strombo-
li, diu: “ Nosaltres ens plan-
tegem fer-ne en català.
Hem hagut d’ajornar La
festa, basat en cançons
d’Els Pets, i tenim cinc o sis
grans espectacles musicals
previstos per al setembre.
Si hi ha bona oferta, de se-
gur que tindrà un bon pú-
blic. Quan vam estrenar

Grease no hi havia cap al-
tre musical a Barcelona. El
seu èxit va fer que el públic
tornés a aficionar-se al tea-
tre musical. Ara la ciutat ja
hi està molt acostumada,
en català i en castellà”.

Per Coco Comín, de pú-
blic n’hi hauria: “Els ponts
festius, Londres s’omple de
catalans moguts per l’inte-
rès de veure musicals”. Però
comparant-ho amb Ma-
drid... “Els madrilenys són
molt aficionats a qualsevol
diversió, sigui quina sigui,
cada dia de la setmana. Om-
plen bars, restaurants, tea-

tres de text, sarsueles, co-
mèdies, tragèdies, ballet,
concerts...ABarcelonaagra-
da el musical, però el que no
agradatantéssortirdecasa.
Som més ensopits i la ciutat
està esdevenint morta. És
com un gran balneari on tot
està prohibit. Es tanquen
sales de música en viu amb
una frivolitat alarmant. Els
músics i lasevamúsicadesa-
pareixeran”. Amb tot, creu
que el musical en català no
és mort: “Hi ha companyies
com Dagoll Dagom que es
mantenen fidels i compro-
meses amb els seus orígens.

‘Mar i cel’ va ser tot un referent del musical triomfant en català. Quinze anys després s’ha reposat amb un nou repartiment ■ XAVIER BERTRAL
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Amb el petit
i mitjà format
es pot mantenir
l’activitat en
català. Ho està
demostrant
‘Ruddigore...’

Però l’idioma les converteix
enminoritàries. Icrecqueel
mercat català del teatre en
general ha creat una barre-
ra entre l’alta cultura i la cul-
tura popular. Absort en la
seva pompa intel·lectual,
s’haoblidatmassademimar
el públic popular”.

Ricard Reguant hi està
d’acord: “Tenim una gran
tradiciódeteatremusical, ja
des de l’època de Josep Sam-
pereambelsvodevils.Elmu-
sical tal com el coneixem va
començar amb Dagoll Da-
gom i companyies infantils
com La Trepa i Va de Bòlit.
És una llàstima que la cultu-
reta d’aquest país hagi
menyspreat una tradició
tan arrelada. Jo voldria fer
Grease en català, sempre
tinc un projecte de musical
en català, però com que no
sóc de la colla subvenciona-
da, difícilment el podré fer”.
I subratlla: “Quan les grans
multinacionals van veure
que el musical de gran for-
mattiravaaMadrid,s’hivan
instal·lar i van menysprear
Barcelona. Amb l’èxit de
Grease han descobert que

Barcelona existeix i
han corregut a desem-
barcar-hi”.

Reguantésunaau-
toritat en la direcció
de musicals: “Quan
vaig començar deu fer
16 o 17 anys pensà-
vem que el musical havia de
ser gran i car. Però quan vam
fer Estan tocant la nostra
cançó, Memory, Germans
de sang, Tots dos... ens
vam adonar que no im-
portava la grandària
sinó l’interès que des-
pertava en l’especta-
dor. Avui s’han vist
prou musicals per
valorar una gran
escenografia i uns
bons efectes espe-
cials, però si no in-
teressa ja es po-
den fer focs artifi-
cials, que el públic
no hi va”.

Al setembre
s’estrena Monty
Python’s Spama-
lot, dirigida per
Tricicle. Els
produc-
tors

1

2

Ever Blanchet, director
del Teatre Gaudí Barcelona,
recentment inaugurat per a
l’exhibició de musicals, ho
veu així: “Jo crec que hi ha
voluntat de matar el català,
perquè cada cosa té el seu
àmbit. Si Catalunya té sis
milions de turistes, potser
ho entendran més en caste-
llàoenanglès,peròtambété
set milions d’habitants”. Per
Blanchet, “si el musical s’en-
tén com una activitat em-
presarial i ha d’optimizar la
inversió, no té futur en cap
llengua, ningú et pot assegu-
rar com anirà. Però si es
volen encaixar mig milions
d’euros cada setmana... Els
diners agraden a tothom,
fins i tot els cantautors cata-
lans miraven el que guanya-
va Julio Iglesias; ara, si ens
posem així, no sé de què
estem parlant”. Blanchet
creu fermament en el musi-
cal –“Tenim programats dos
Jason Robert Brown!”–,
però no pensa que hagin de
ser sempre de gran format:
“Amb el petit i mitjà format
podem mantenir l’activitat
en català. Ho vam demos-
trar amb El musical més
petit, amb Els músics de
Bremen i ara amb Ruddigo-
re o la nissaga maleïda, que
ha estat tot un fenomen i
marxen carregats de bolos”.

I aviat, Rodoreda
Dagoll Dagom té una altra
filosofia i ha optat per l’es-
plendor perfeccionista de
Boscos endins: “Per a nos-
altres és un gènere costós,
el musical requereix una or-
questra en directe i acostu-
ma a anar acompanyat
d’una gran escenografia”.
Bozzo creu que el català
està perdent el terreny del
musical, com ja l’ha perdut
al cinema: “El públic de Ca-
talunya ja dimiteix d’aquest
tema i adopta l’hàbit que té
que el cinema sigui en cas-
tellà”. Les multinacionals hi
ajuden: “Porten èxits de
l’estranger en franquícia i
com que cal fer inversions
fortes, els productors exi-
geixen el castellà, que per-
met tenir públic de tot Es-
panya i turístic. I com que el
públic de Barcelona passa
per tot...”, diu Bozzo.

Però ell no es rendeix.
Està preparant Aloma, que
s’estrenarà l’octubrealTNC:
“Ja tenim les protagonistes:
Carme Sansa i Júlia Moler.
Es farà al TNC, però és una
coproducció, eh, Dagoll Da-
gom també hi arrisca!”. ■

Un musical de
creació que arriba
en llengua paterna
Així doncs, si un musical ve de
fora, els productors el volen en
castellà, a excepció de Fama,
produïda pel Teatre del Sol de
Sabadell, i de Boscos endins.
Però si neix aquí, es fa en la
llengua dels creadors. Morta-
delo y Filemón en El fantoche

de la opereta és un musical co-
reografiat per Coco Comín i di-
rigit per Ricard Reguant, amb
escenografia de Montse
Amenós i direcció musi-
cal de Joan Enric Garde.
Els tècnics són catalans,
però els guionistes,
Carlos Martín i Juanvi
Pozuelo, són caste-
llans. Però els cata-
lans no demanen ca-
talà si no cal; tots

hem conegut els herois d’Ibá-
ñez en castellà, els entenem i

fins i tot se’ns farien es-
tranys en català. “Ha
sigut un plaer respectar
l’esperit de Ibáñez. I ha
sigut fantàstic tenir
l’excusa per llegir
tants tebeos!”, diuen
els guionistes. Els pro-
tagonistes són Jacobo
Dicenta i Juan Carlos
Martín (a la foto). Tot

passa en un teatre on s’estrena
El fantoche de la opereta, però
aquell teatre té una maledic-
ció: desapareixen espectadors.
I contracten els serveis de la
TIA! És, doncs, una aventura
rotundament Ibáñez: “I tant
que la dibuixaré, en faré tot un
àlbum i aquesta vegada no em
costarà un duro”, va dir. La mú-
sica no és original: “Són can-
çons unides a l’humor de la
nostra vida. T’imagines què és

traduir Yo soy aquél o Carmina
Burana al musical? Ens hem
ficat en un bon embolic!”, diu
Garde, tan cofoi com la resta.
La producció, amb 500 vestits
(50 per a en Mortadelo), 20 es-
cenes, ritme trepidant i inter-
venció activa del públic, arriba
el 4 de setembre. I sense sub-
venció. “Em posaran a parir. Els
que fem coses populars no som
ben rebuts per la crítica a Bar-
celona”, diu Reguant.

manen i s’ha
fet en caste-

llà: “El musi-
cal català no

és mort, però sí
que està asfixiat

per les superproduc-
cions internacionals.

Ésungènerecar idifícilque,
com el teatre d’autor català,
hauria d’estar mimat pels
teatres oficials. Suposem
que el component comerci-
al que se li suposa a un mu-
sical no ajuda a fer que les

institucionstinguinl’interès
que haurien de tenir”.

Els romàntics
Bozzo veu el futur incert:
“No som els únics que se-
guim defensant la possibili-
tat dels musicals en català,
però crec que ho fem per ro-
manticisme”. Un dels ro-
màntics és Àngel Llàcer, a
punt d’obrir la taquilla de les
entrades de Què, que s’es-
trenarà al setembre. “És un
musical català, com nosal-
tres, que l’hem parit. No és
d’aquests de franquícies,
no!”. La música (22 can-
çons) l’ha feta Manu Guix.

Damaris
Martínez és la
protagonista de
‘Fama’, que al
setembre torna
a l’Apolo ■
FRANCESC SANS

‘Mortadelo y Filemón’

1. ‘Ruddigore o la nissaga maleïda’
ha estat vuit mesos al Versus.

2. Àngel Llàcer a la presentació del
musical ‘Què’ ■ XAVIER BERTRAL


