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Un oasi d'utopia

'Bagdad Café'

F.M.

'Bagdad Café', de Percy Adlon. Int.: J. Steele, M. Vaughan, J. Margolis, M. McGill. Esc. i vest.: B.A. Capra. Coreografia:
Maria Rovira. Mús.: Bob Telson. Dir.: Percy Adlon. Barcelona Teatre Musical, 6 de juliol.

Ara sí! El Barcelona Teatre Musical l'encerta de ple en la seva tercera gran producció. Amb el gènere
musical americà s'havien provat diverses fórmules, mai del tot plenament reeixides: la mera traducció
d'un muntatge internacional com Notre-Dame de París (2001), prefabricat amb música enllaunada,
plàstica de cartró pedra i versió d'espant; o la creació d'un musical íntegrament autòcton com Gaudí
(2002), construït amb brillant música en directe, imponent imatge i tronat llibret. Aquest cop s'ha optat
per recórrer a la font original: una història, unes cançons i uns intèrprets genuïnament americans. Una
producció a tres bandes (Focus, Pelemele i Encore Bagdad) que ha permès l'estrena mundial a
Barcelona i la incorporació d'artistes del país. Això sí, s'ha anat sobre segur: l'èxit del film
germanoamericà Bagdad Café (1988) permetia apostar pel mateix director/autor i el mateix compositor
de la pel·lícula, que l'han adaptat magistralment al format musical, amb sis músics en directe i 22
intèrprets en escena.

L'escenografia, a càrrec del director artístic del film (Bernt Capra), reprodueix amb bastidors mòbils i
telons fotogràfics esplèndidament il·luminats l'àrid paratge al mig del desert, en una solitària carretera
entre Las Vegas i enlloc, on al llarg de l'obra creixerà un frondós, inopinat i utòpic oasi d'amistat.
Decorats narratius que cobren vida al costat dels diàlegs i que estilitzen el ritme de l'acció: un trenet com
els de Philippe Genty que recorre el fons de l'escenari, signe del viatge interior d'anada i tornada que
dissenya l'argument, entre el dipòsit d'aigua que evoca l'espai desèrtic i la cafetera atrotinada emblema
del local malendreçat que experimentarà la metamorfosi dels personatges que l'habiten.

La coreografia de Maria Rovira defuig les escenes corals típiques del gènere musical i es limita a la
interpretació individual, llevat de l'episodi de la neteja del local amb la interpretació de la peça Garbage
Can, d'unes evolucions xopes de vigoria i frescor que inclou espectaculars break-dances.

El millor mos, però, és per al tàndem de cantants protagonistes: Jevetta Steele, la rondinaire i aspra
mestressa negra del Bagdad, una veu volcànica que des del més profund raja inesgotable amb solidesa
i plenitud, i Melaine Vaughan, la candorosa bavaresa perduda en aquell desert remot i ignot que,
després de patir el rebuig a la seva estrangeria, es guanya a tothom amb la seva màgia i senzillesa, i
acaba implantant les alegries del cabaret alemany al trist cafè de carretera abandonada. Els seus solos i
duets són d'una força espaterrant, particularment en la célebre Calling you, d'impecables qualitats
sonores. Com deia Malkovich, "el teatre està viu, el cine està mort". Potser per això els autors del film
han volgut culminar el seu cant a l'amistat amb el directe escènic. El resultat és òptim.
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