
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 05895M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 16/09/2008 - Hora: 00:04

espectaclesicult
DIMARTS

16 DE SETEMBRE DEL 200858 el Periódico

Els nois de ‘Fama’
tornen a Barcelona
El Teatre Apolo presenta a partir de dijous el cèlebre musical
que retrata les peripècies d’uns joves aspirants a estrella

RETORN D’UN ESPECTACLE QUE HA DONAT LA VOLTA AL MÓN

YETLANECI ALCARAZ
BARCELONA

NURIA PUENTES

33 Espectacle amb ritme 8 Assaig d’una escena de Fama, que arriba dijous al Teatre Apolo.

Fama, el musical torna a Barcelona.
Tornen les ventures i desventures
d’aquest grup de joves aspirants a es-
trella que es formen per a l’èxit en
una imaginària acadèmia d’arts
escèniques de Nova York.

Joe Vega, Tyrone Jackson, Carmen
Díaz, la senyoreta Bell, el professor
Scheinkopf i altres personatges de
l’espectacle pujaran a partir de di-
jous que ve al Teatre Apolo després
d’haver fet més de 750 representa-
cions a tot Espanya.

I, si bé el muntatge és el mateix
que es va presentar fa quatre anys al
Teatre Tívoli, aquesta vegada, segons
els organitzadors, promet molta
més qualitat.

«L’espectacle ha evolucionat
d’una manera increïble. El públic
ens ha anat col.locant al lloc just
que el mercat necessitava i això ens

ha donat unes pautes molt impor-
tants per a la interpretació dels per-
sonatges. Crec que ara fem una re-
presentació molt diferent de la que
vam fer fa un temps aquí, a Barcelo-
na», explica Ramon Ribalta, director
del musical. A més de la interpreta-
ció, assegura Ribalta, el que en
aquesta ocasió es veurà a Barcelona
serà un nou espectacle a nivell tèc-
nic: més bons llums, so i treball de
producció.

Una acadèmia amb història

L’any 1980, l’estrena cinematogràfi-
ca de la història d’aquest grup d’es-
tudiants va provocar un èxit tan
gran que va donar origen a la sèrie
televisiva que durant cinc anys es va
convertir en un referent per a la jo-
ventut de la dècada dels anys 80.
Posteriorment, Broadway va saber
capitalitzar l’èxit i, des d’aleshores,
Fama, el musical ha donat la volta al
món. A 28 anys d’aquell boom, el
muntatge del musical segueix més
vigent que mai.

«Crec que definitivament és una
història atemporal perquè explica si-
tuacions amb les quals qualsevol

persona es pot sentir identificada.
En la primera lectura que vaig fer
del guió em vaig dir: ‘El fet d’inten-
tar superar-se cada dia és una cosa
que no passa de moda. Tots ens lle-
vem cada dia volent fer el millor’»,
relata Sergio Alcover, el famós pro-
fessor de rock de Fama i que dóna
vida en el musical al personatge de
Joe Vega.

Elenc internacional

En aquesta nova etapa de Fama, el
musical espanyol està format per
un grup d’artistes de tot arreu del
món: l’Argentina, Cuba, els Estats
Units, Espanya i, per descomptat,
Catalunya.

«El nivell dels ballarins s’ha ele-
vat molt respecte al que la gent va
poder veure el 2004. Tenim noves
adquisicions, sobretot ballarins cu-

bans que ens estan portant les co-
reografies a un nivell fantàstic.
Crec que aquesta companyia té
molta més energia que qualsevol
altra que també faci el musical. En-
tre els espanyols i cubans estem do-
nant un plus especial que no hi ha
a altres països per molt bé que ho
facin», afirma orgullosa Coco
Comín, coreògrafa i directora de
vestuari del musical.

Integrada per més de 40 perso-
nes, entre actors, ballarins, músics
i personal tècnic, la companyia de
Fama, el musical està encapçalada
per Sergio Alcover, Damara Mar-
tínez, Norma Álvarez, Edgar
Martínez, Esther Peñas, Marina
Pastor, Paula Vázquez, Yolanda Ser-
rano, Javier Toca, Isa Mateu i Jordi
Grifell, entre altres. H

«Ara fem una
representació molt
diferent de la de
fa quatre anys»,
assegura el director

Barcelona q La directora i actriu
catalana Laura Mañá va iniciar ahir
el rodatge de La vida empieza hoy,
una pel.lícula sobre el sexe en la
tercera edat amb Pilar Bardem i
José Sacristán entre els
protagonistes. En una de les
escenes, filmada al passeig de
Sant Joan, Bardem es desmaia en
un autobús. La pel.lícula aborda les
aventures d’un grup de vellets que
van a classe de sexologia. «És una
comèdia coral amb cinc històries
que tracten des de la recerca del
plaer fins a la ignorància sexual»,
declara Mañá, que retratarà la
nuesa dels actors amb «delicadesa
i elegància, però sense tabús». «El
sexe té a veure amb les sensacions
i no es deixa de sentir mai»,
addueix la directora de
l’entranyable Sexo por compasión.

ELISENDA PONS

LAURA MAÑÁ
COMENÇA A
RODAR ‘LA VIDA
EMPIEZA HOY’


