
quests dies celebrem unes
quantes efemèrides. La més
destacada, potser, és la que

commemora el cinquantè aniversari de
la destitució del dictador Batista i de
l’entrada dels barbuts a l’Havana. És a
dir, mig segle de revolució cubana. No
sé si han parat esment en una circums-
tància si més no curiosa. Cinquanta
anys i revolució, s’acosta molt a la figu-
ra de l’oxímoron (és a dir, una contra-
dicció flagrant). Almenys, sembla un
contundent anacronisme. Té un aire si-
milar al que tenia, com a concepte,
aquell partit polític que va governar
Mèxic durant decennis i que es feia dir
Partit Revolucionari Institucional. Re-
volució, per entendre’ns, és sinònim de
canvi, de temporalitat delimitada, de
sobtat capgirament de l’statu quo. Insti-
tució és permanència, tradició. Per això
feia tanta gràcia que hi hagués una insti-
tució que fos, per definició, revolucio-
nària. Passa aproximadament el mateix
amb una revolució que celebra els seus
(primers?) cinquanta anys i que, tot i es-
tar tan tronada, tot i viure quasi exsan-
güe, continua fent servir aquest subs-
tantiu com a definició de l’Estat i de
l’estat de les coses.

¿Què li passa, a una revolució, quan
ja fa cinquanta anys que és revolucionà-
ria? Que, finalment, esdevé institucio-
nal i encotillada, perquè és del tot im-
possible que els ideals que van animar
els revolucionaris fa cinquanta anys si-
guin els mateixos que ara tenen els ma-
teixos revolucionaris d’aleshores o els
seus fills o els seus néts. I, en el cas que
ho fossin, els ideals, i com que el món
ha canviat tant, alguna cosa ens diu que
les idees del 59 ja no s’avenen a la reali-
tat del 09, mig segle després. El proble-
ma metodològic deu ser que encara en
diguin revolució. ¿Ho és? ¿Ho pot ser?
La brutal pressió dels Estats Units, més
que actuar en contra, ha afavorit la con-
solidació d’aquest dilema petri, cuiras-
sat, dogmàtic. Ara, que tampoc no en
podem dir res, nosaltres, savis com
som.

Avui comença a l’Argentina una cur-
sa de cotxes, de motos i camions que
s’anomena Dakar, com la capital africa-
na. En volen més, de contradiccions?

A
Contradiccions
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aixant pel carrer Unió de Tarra-
gona, ahir a la tarda, una nena
preguntava a qui devia ser el
seu pare què era això de Grea-

se. L’home, una mica parc de paraules,
només li va respondre que era una mena
de teatre però amb cançons. I, de fet, l’es-
pectacle Grease Tour, que començava a
dos quarts de vuit del vespre al Palau Fi-
ral, era, bàsicament, un reguitzell de can-
çons. Una rere l’altra. Sense guió, ni dià-
legs, ni gaire escenografia. Sort que la his-
tòria d’aquest musical que originàriament
es va estrenar a Broadway el 1971, i de la
posterior i mítica pel·lícula que va dirigir
el 1978 Randal Kleiser, amb John Travol-
ta i Olivia Newton-John com a protago-
nistes principals, és més que coneguda. El
film va donar una dimensió universal a
aquesta història d’amor entre adolescents
explicada a través de les cançons.

El musical que ahir va fer parada a Tar-
ragona (en dues sessions, la primera de les
quals va atreure unes 800 persones) recrea

B l’estètica –una mica fanfarrona–, i els
gustos de la joventut nord-americana de
finals dels anys cinquanta i principis dels
seixanta. Brillantina, caçadores de cuir
negre i faldilles acampanades.

Alguns dels cantants que protagonitzen
el Grease Tour són José Antonio Vadillo
(exconcursant del programa televisiu
Operación Triunfo), la considerada «mi-
llor veu del pop-rock andalús» Maria, jun-
tament amb Beatriz Lara i Leo Trevi. Ells
són quatre dels protagonistes de l’espec-
tacle en què participen 22 intèrprets, entre
cantants i ballarins, la gran majoria desco-
neguts per al públic. En les gairebé dues
hores que dura l’espectacle, es canvien
fins a deu cops el vestuari, però es va tro-
bar a faltar una mica més de contingut in-
terpretatiu i argumental.

El musical recull totes les cançons tant
del musical originari com del film poste-
rior. Grease, Summer night, Sandy o
You’re my love, traduïdes al castellà, es
van poder escoltar ahir al Palau Firal tar-

ragoní. Es van interpretar fins a 27 temes
musicals (Llueve en mi corazón, Freddy
mi amor i Estoy colada por ti en van ser
altres). També es van incloure algunes
cançons relacionades amb la mateixa èpo-
ca, com Ramalama Ding Dong i La bam-
ba. Trenta anys després, els responsables
de l’espectacle consideren que el feno-
men Grease continua vigent. Ho demos-
tra el fet que han fet ja més de 100 repre-
sentacions arreu de l’Estat espanyol (co-
incidint, a més, amb un altre musical basat
en la mateixa història i amb el qual es veu
que tenen alguna picabaralla).

És, diuen, un fenomen intergeneracio-
nal. Ahir, el públic tarragoní estava for-
mat bàsicament per homes i dones de més
de quaranta anys, molts dels quals anaven
acompanyats pels seus fills. Per una ban-
da, perquè aquests són dies sense col·legi
i, per l’altra, perquè d’alguna manera vo-
lien transmetre als seus fills aquella histò-
ria que els va marcar d’alguna manera en
la seva joventut.

Brillantina
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Arriba al Palau Firal de Tarragona el musical «Grease Tour», amb totes les cançons,
traduïdes al castellà, del mític film protagonitzat per John Travolta i Olivia Newton-John

Un moment de la representació del musical Grease Tour, ahir, al Palau Firal de Tarragona./ JOSÉ CARLOS LEÓN


