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CANTANT AL DESERT 

• El Barcelona Teatre Musical representa la versió teatral de la coneguda pel.lícula 'Bagdad Café'

Guillem Clua

LA FITXA
'Bagdad Café. The Musical'
Local: Barcelona Teatre Musical
Horaris: Divendres, 2, 21.30 hores. Dissabte, 3, 18.30 i 22.00. Diumenge, 4, 18.30 hores
Preus: De 20 a 50 euros

El Barcelona Teatre Musical (BTM) va néixer el 2001 amb la intenció de ser el gran espai de referència
del musical que li faltava a la ciutat. Des d'aleshores, s'han portat a escena enormes produccions, com
Notre-Dame de Paris i Gaudí, que a pesar d'atraure una quantitat considerable de públic no van acabar
de consolidar el recinte. Lluny d'acovardir-se, sembla que el BTM s'ha armat de valor i ha multiplicat la
seva aposta amb l'estrena mundial de la versió musical de la pel.lícula Bagdad Café.
Es tracta d'una aposta atractiva i gens exempta de riscos. Entre els pros destaca el fet que l'adaptació
musical i teatral ha estat feta per l'equip creador del film original (Bagdad Café. Out of Rosenheim,
1987) amb l'objectiu de conservar al màxim l'autenticitat, la força i la qualitat del gran èxit
cinematogràfic.
Així, el llibret és de Percy i Eleonore Adlon; les lletres de les cançons, Lee Breuer, Percy Adlon i Bob
Telson, també compositor dels 15 temes del musical, incloent-hi la cançó més emblemàtica, Calling you.
Percy Adlon també firma de la direcció d'escena.

UNA FAULA
L'espectacle que podem veure a Montjuïc és una peça romàntica, una faula que barreja realisme i
poesia. Dues dones de cultures diferents es troben per atzar: Jasmin, una turista alemanya (Melanie
Vaughan) i Brenda, una nord- americana negra, propietària d'una cafeteria de carretera (Jevetta Steele).
La seva història comuna és una celebració de la idea de comunitat, de l'harmonia entre persones
diferents, que crea, enmig del desert, una espècie d'oasi d'amistat.
Per reflectir la història i l'esperit de Bagdad, l'espectacular escenografia recrea l'espai i els símbols de la
pel.lícula --el desert, el dipòsit d'aigua que neteja Jasmin i que es va convertir en el logotip de la
pel.lícula-- i afegeix en un lloc destacat el bumerang en què viatgen i es retroben les protagonistes, un
reflex de l'entesa entre cultures.
La màgia també sorprendrà el públic amb els diferents trucs que porta a terme Melanie Vaughan, que
ha assajat durant mesos amb un mag a Nova York. A més, objectes com la cafetera o el dipòsit d'aigua
cobren vida i acaben sent autèntics personatges d'aquest espectacle.
L'obra és en anglès, convenientment subtitulada. A l'estrena a Barcelona seguirà una gira pel Canadà,
el Japó i Austràlia. Bagdad Café també es presentarà a París a partir del març del 2005. 
Jevetta Steele, en una escena de Bagdad
Café.
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