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Les ‘groupies’
de Jagger podrien
explicar els anys
més forts del rock

F a uns quants mesos el disse-
nyador Albert Isern (Badalo-
na, 1940) va editar un totxo

de 2.272 pàgines que va titular Auto-
biogràfica. El que semblava un auto-
homenatge per a familiars i amics
va resultar ser un magnífic llibre
d’història, basat gairebé exclusiva-
ment en la imatge, que invita a re-
crear la pròpia. De tots els paisatges
vitals que despulla Isern n’hi ha un
que atrapa el lector explorador: el
dels llits on va passar les nits els pri-
mers anys del nou segle (pàgines
2072 i 2073). La càmera registra l’es-
tat en què va quedar el llit en hotels
de Creta, Laos, Rio de Janeiro, Ma-
naus, Rímini, Alep (Síria), Londres,
Singapur, Bombai, Palamós, el Cai-
re, Damasc... Llençols arrugats, coi-

xins dispersos, cobrellits immacu-
lats, matalassos per a ben avinguts,
matalassos individuals per a les
distàncies, tauletes de nit amb
llum... Si es contemplen totes les
imatges juntes, s’obté un curiós full
de ruta de l’existència. Resulta que a
més del que mengem, som el que
dormim.

Els que porten els comptes asse-
guren que l’ésser humà passa al llit
un terç de la vida. ¿Algú s’ha parat a
repassar quants llits hi ha en una
biografia? Hi ha groupies de Mick
Jagger que podrien explicar els
anys més forts del rock. No m’inte-
ressen els de Julio Iglesias, ni encara
que vingui aquest estiu a cantar a
Cap Roig. Sí que m’agradaria conèi-
xer què passava exactament pel cap

de Sting quan va gargotejar la lletra
de The bed’s too big without you (El llit és
massa gran sense tu). ¿Estava tocat per
algun abandonament sexual o senti-
mental, o simplement concebia una
cançó d’ús universal? Potser és l’ori-
gen de la seva actual afició pel sexe
tàntric. ¿S’amaga encara a Falcon
Crest Lorenzo Lamas, el rey de las ca-
mas? Potser va escriure un manual
que va plagiar Lomonaco perquè el

publicités Constantino Romero.
¿George Clooney viatja amb la cafe-
tera exprés? Isabel Coixet assegura
que no, que al guapo només li agra-
da el cafè als anuncis. Pura ficció.

Desconec si hi ha algun museu
del llit. Diria que sí. Els dels nostres
avantpassats certifiquen que eren
més baixets. Hi ha reis amb llits
bressol. Hemingway va escriure la se-
va última novel.la després de moltes
migdiades a la seva cabanya de Key
West. Lennon i Ono van llançar mis-
satges d’amor i pau des d’un llit i
van posar despullats per a Leibovitz
un dia abans que Chapman assas-
sinés el beatle. Dalí va expirar a la
Quirón de Barcelona. I Franco va
agonitzar a La Paz, un insultant
exercici de cinisme bèl.lic.

RICARD CUGAT

33 D’eleccions 8 Tricicle, directors del muntatge, amb un parell de figurants, ahir a Barcelona.

L’ADAPTACIÓ DEL MUSICAL ‘SPAMALOT’ DE MONTY PYTHON

Tricicle busca
‘showgirls’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

El trio còmic inicia el càsting per al
Rei Artús, els cavallers i els ballarins

Escalfant músculs –per evitar le-
sions com les que no abandonen
certs cracs estavellats–, desenes de
joves s’espaterraven ahir per tots
els racons del Teatre Poliorama.
Van respondre en massa a la crida
de Spamalot, el musical de Monty
Python que arribarà a Barcelona el
9 de setembre vinent sota la direc-
ció de Tricicle i que ahir va comen-
çar les audicions per al reparti-
ment. En total: 800 aspirants per a
vuit actors (Rei Artús, Dama del
Llac, Lancelot, Galahad, Patsy, Ro-
bin, Príncep Herbert i Bedevere), i
12 ballarins dels dos sexes. Vint ele-
gits per explicar les paròdiques ges-
tes del Rei Artús i els seus cavallers
de la taula quadrada. Amb trasllats
de l’edat mitjana a la ciutat de Las
Vegas, una vaca voladora i un co-
nill assassí (tots dos ja estan selec-
cionats).

Tres gamberros del gest

Carles Sans, Paco Mir i Joan Gracia,
les tres rodes d’aquesta màquina
de fer riure sense dir ni piu que és
Tricicle, estan com nens amb saba-
tes noves. No en va, serà la primera
vegada que dirigeixen junts un
xou aliè. «Nosaltres no estem tan
lluny de l’humor gamberro dels
britànics, encara que a ells la parla
els permet ser més cínics. En res-
pectarem l’esperit original, que és
molt bo, però amb algun toc perso-

nal, amb alguna sorpresa gestual.
Haurem d’adaptar algun gag perquè
aquí s’entengui», expliquen.

La selecció per al repartiment co-
mença a les 10 del matí amb el di-
rector de coreografia, Francesc Abós,
escodrinyant pliés i piruetes. Alguns
ensopeguen amb les columnes de
cartró-pedra del palau on, a la nit, el
llibertí Ramon Madaula filosofa sobre
l’amor i la moral. L’escenari no dóna
per a llargs jetés, però un bon ballarí,
com diria Coco Comín, se’l nota
només de pujar les escales.

Carolina, arribada de València,
salta del càsting a la primera: «Bus-
quen pitreres, és clar. Ja em va dir
una amiga que va veure l’obra a Lon-
dres que hi surten unes noies de re-
vista. Perquè a mi a l’hora d’aixecar
la cama i fer girs no em guanyen,
que he fet molta dansa, però volen
donasses».

Naira Petrini, una bellesa canària,
llueix abdomen i tatuatge. Arriba
amb la xuleta del Youtube apresa: «A
Broadway hi surten unes noies
fantàstiques de 2 metres i amb les
cames per les orelles». Ve de Madrid,
on ha estat dos anys a Cabaret, i co-
neix bé l’ofici i els oficiants: «Han de-
manat roba ajustada, que ensenyis
cos. Perquè la primera cosa que es
busca és el físic; encara que soni
frívol és el que hi ha. Si tens una bo-
na imatge tens moltes més oportu-
nitats: se’ls ha d’entrar pels ulls». Li
arriba el torn, surt descalça –«les me-
ves sabatilles són a Iberia»– i acapara
les mirades. «Aquesta noia m’encan-

ta», diu Abós després de la prova.
«La meva imatge per seleccionar-

les són les showgirls de Las Vegas,
però és que són molt més que uns
cossos: són molt bones ballarines. Jo
sacrifico pitrera si són més bones ba-
llant, de debò», apunta Abós, que ha
deixat Roman Polanski –a les ordres

del qual ha participat a Alemanya
en El ball dels vampirs– per crear
«amb molt humor» les coreografies
de Spamalot. «Quan era petit ja ado-
rava Tricicle i són encantadors. Po-
lanski també és un geni i té molta
paciència, però quan la perd, val
més no ser-hi present», compara.

Sobre l’escenari, l’examen pros-
segueix. Entre la desena de balla-
rins, destaca «el morro» de Ben-
jamín, tal com li deixa anar el ma-
teix Abós. Va a la seva bola amb els
passos de ball però traspua una
gràcia que és molt de l’estil de
Monthy Python. Al final, Abós ho
anota per a algun paper principal i
ell es descobreix: «Fa 15 anys que
faig d’actor còmic, i he treballat en
una obra dels britànics amb Toni
Albà», diu.

«Els elegits hauran de saber can-
tar molt bé, ballar, interpretar, i a
més a més, ser graciosos», addueix
Tricicle. Amb l’estrena de Spamalot,
pretenen que Barcelona, almenys
en qüestió de musicals, guanyi la
partida a Madrid. H

«Han de cantar molt
bé, ballar, actuar
i ser graciosos»,
diuen els directors

33 Aspirants 8 Prova de ball al Poliorama.


