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Fidels a 'Bagdad Cafè'

Marta Monedero

'Bagdad Cafè'
Barcelona Teatre Musical
Del 29/06 al 25/07

En un cafè tronat al mig del no-res s'escolta l'estripada cançó 'Calling You' en la veu de Jevetta
Steele, que ja l'havia interpretada a la banda sonora de la pel·lícula 'Bagdad Cafè'. Disset anys
més tard, ella mateixa encarna una de les protagonistes del musical inspirat en el film de Percy
Adlon.
El decorat és preciós. Un antic teló que recrea el desert de Nevada, original de l'època del Hollywood
daurat, quan es feien westerns a cabassos. "Segurament per davant d'aquest decorat hi van desfilar
Gary Cooper i John Wayne", comenta el director Percy Adlon, l'artífex de l'èxit de la pel·lícula Bagdad
Cafè (1987), que s'ha entestat a fer-ne una versió en format de musical en anglès (amb subtítols en
castellà i català), del qual es farà la première mundial dimarts que ve a Barcelona, tot i que des d'avui
se'n poden veure funcions prèvies. L'escenari és el remodelat Barcelona Teatre Musical que gestiona
Focus. Amb Bagdad Cafè, la productora torna a fer una aposta pels espectacles de creació i de gran
format. Sense anar més lluny, aquest té un cost de dos milions d'euros i la intenció és que, arran de
l'estrena a Barcelona, tingui un llarg recorregut internacional.

Per què van triar Barcelona? "Doncs perquè el gran impacte de la pel·lícula va tenir lloc a Europa més
que als Estats Units", reconeix el director nascut a Munic, que n'ha escrit el llibret amb la seva dona
Eleonore Adlon i va encarregar al compositor de Calling You, Bob Telson, que es fes càrrec de la
música de l'espectacle. El músic assegura que a l'hora de compondre'n els temes s'ha inspirat en Bach,
"però no he escrit música clàssica", diu en un curiós castellà après a Buenos Aires.

A més de Jevetta Steele, a Bagdad Cafè hi surten Melanie Vaughan, a qui li ha tocat la difícil papereta
d'encarnar la bàvara Jasmin, l'entranyable personatge que a la pel·lícula va assumir Marianne
Sagëbrecht. En aquesta faula realista i poètica alhora, que parla de la relació entre dues dones de
cultures diferents, les acompanyen la jove Moeisha McGill, Royce Brival i John Margolis com a caps
d'un repartiment d'una vintena d'intèrprets, entre els quals hi ha també alguns catalans com ara Javier
Gamazo, Cristina Poch i Ventura Oller i que compta amb l'assessorament coreogràfic de Maria Rovira.
Però que ningú s'imagini que aquest és un musical "on hi ha vint noies que aixequen la cama alhora, no
fem un musical clàssic", aclareix Percy Adlon, que també vol subratllar que té "una gran responsabilitat"
davant "els amants de Bagdad Cafè", i tot i que es manté absolutament fidel a la pel·lícula, aquí promou
l'aflorament d'aspectes que el llargmetratge "ja tenia", no obstant això, ara prenen "més força".

A l´esquerra, Melanie Vaughan, a qui li ha
tocat la difícil papereta d´encarnar la bàvara
Jasmin
Josep Losada
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