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Juan Carlos Olivares Dagoll Dagom fa realitat un projecte
perseguit des de fa una dècada per
El Musical Més Petit

El conte de ‘Boscos endins’

P
errault, els germans
Grimm, Mademoiselle
de La Force i Joseph Ja-
cobs finalment han
donat la seva benedic-

ció a la versió catalana del musical
Into the Woods de Stephen Sond-
heim. El Festival Temporada Alta
inclourà en la pròxima edició l’es-
trena de Boscos endins. Joan Lluís
Bozzo i Joan Vives es fan càrrec de
l’adaptació per a Dagoll Dagom.
Gairebé una dècada ha trigat
aquest títol a ser una ferma possi-
bilitat en la cartellera barcelonina.

A mitjan dels 90 un insòlit aug-
ment d’estrenes feia presagiar que
entre Sondheim i Barcelona es cre-
aria una connexió sentimental tan
estreta com la que hi ha amb Woo-
dy Allen. Sondheim era la combi-
nació perfecta de gènere popular i
firma d’autor, de frivolitat i cultura.
Un trofeu per a la gauche divine,
aquest creuament estètico-ideolò-
gic tan barceloní. El teatre privat i
públic es repartia els seus títols.
Entre el 1993 i el 2000 es van es-
trenar Marry me a little, Golfus de
Roma,SweeneyTodd,Alittlenight
music, Company i Assassins, sen-
se comptar l’homenatge implícit a
Follies que feia Pavlovsky a Esto no
es Broadway. L’idil·li es va trencar
quan la balança entre èxit i fracàs
es va decantar finalment cap al
segon i la sempre fràgil economia
teatral de la ciutat es va arrugar da-
vant el desencantament del públic.

Seguim en els 90. El 1998 El
Músical Més Petit triomfava en el
recent inaugurat TNC amb El
somni de Mozart. Un encàrrec de
Flotats a una jove companyia, ada-
lils desacomplexats de l’ampli es-
pectre musical anglosaxó, de
Lloyd Webber a Sondheim. Salt al
passat més recent: per celebrar el

La companyia El Musical Més Petit va celebrar el desè aniversari pujant a l’escenari un Sondheim, ‘Merry we roll along’ ■ M. ÀNGELS TORRES

desè aniversari van elegir Sondhe-
im. Aniversari de resultats discrets
amb Merrily we roll along. L’autor,
correcte, però sense la partitura a
bastamentdesitjada,per intricades
i nebuloses circumstàncies artísti-
co-sentimentals.

Poc després de contribuir a l’èxit
fundacional del TNC, hi van acudir
amb un nou projecte: muntar Into
theWoods,unapropostaadientper
aunteatrepúblic.Enelsseus inicis,
el TNC semblava mirar-se en el Na-
tional de Londres, escenari de so-

nats muntatges musicals que des-
prés tenien una segona oportunitat
comercial al West End. En aquest
punt, entra la petita mitologia bar-
celonina. La direcció del TNC hi
semblava interessada, fins i tot es
comentava que n’havia adquirit els
drets. Amb pacient regularitat, els
d’El Musical Més Petit acudien a
Glòries a interessar-se pel seu as-
sumpte. No tenien altra alternativa
que llançar-se als braços del teatre
públic. Fins i tot es va comentar la
possibilitat d’involucrar-hi la com-

panyia del Donmar Warehouse, es-
pecialistes en Sondheim. Precisa-
ment havien estrenat el 1998 Into
theWoodsdesprésdetriomfaramb
Assassins i Company.

El Musical Més Petit va optar per
esperar aquest Sondheim treba-
llant. Han passat els anys, les dila-
cions i els silencis, i ara el títol rea-
pareix amb els drets a mans de Da-
goll Dagom. Coses que passen en el
teatre,onabundenlesoportunitats
perdudes i els girs insospitats de
l’atzar i les circumstàncies.

ElTNCvolia
assemblar-seal
NationaldeLondres,
escenaridesonats
muntatgesque
passavenalWestEnd

Quadern de teatre

...i no van menjar anissos
@ Into the Woods era una ferma
candidata a continuar l’èxit de
Sondheim a Barcelona després del
triomf de Sweeney Todd. Al tene-
brisme victorià del barber londi-
nenc l’havia de succeir la crueltat
antropològica dels contes euro-
peus. Les aventures de princeses,
gegants, bruixes, llops i caputxe-
tes encaixaven perfectament en
els referents culturals de la vella
Europa. Els romàntics nacionalis-
tes de principis del segle XIX van
recopilar llegendes populars i van
recuperar el treball d’antecessors
com ara Perrault. Amèrica els va
convertir gairebé tots en indústria
edulcorada a través de la factoria
Disney i Sondheim els va tornar la

seva complexitat adulta amb un
musical que planteja el perill que
els desitjos es facin realitat, que els
somnis s’acompleixin.

Un musical que qüestiona la no-
teta final dels contes: i menjaren
anissos. Una distòpia del conte que
posa en evidència la solidesa dels
supòsits morals d’alguns models de
comportament i la motivació ama-
gada rere la persecució de certs
somnis. El “per sempre més” s’a-
caba en el segon acte d’Into the
Woods. L’eterna felicitat s’ha con-
vertit en un temps finit i el present
és una realitat plena de promeses
incomplertes inovesamenacesque
sorgeixen del temut bosc, l’hàbitat
de la por davant del desconegut.

Un desencantament que con-
necta d’alguna manera amb els pri-
mers musicals de Dagoll Dagom,
sobretot amb Glups! i T’estimo
amor meu, dos regals de Lauzier i
Parker. Aquí el material de partida
és el terror ancestral transformat
en conte pels germans Grimm i el
nihilisme romàntic de Sondheim.
Tot i que James Lapine contribu-
eix amb un llibret que protegeix
perfectament les intencions de les
cançons del compositor, el pes de
l’obra està en les suggerents lle-
tres, una perfecta reescriptura de
la moral dels contes, anticontes
que inoculen el seu colpidor mis-
satge –amb alguna nota d’espe-
rança— mentre sona la música.‘A Little Night Music’ en versió de Mario Gas ■ CRISTINA CALDERER




