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La gran
novel·la
de l’exili
de Bartra

Aniversari de la
cèlebre emissió
de ràdio que va
fer Orson Welles

70 anys
de ‘La
guerra
dels mons’

Surt al carrer la
versió completa
i definitiva del
llibre ‘Odisseu’

AixòésBroadway?
Setmusicalscoincideixenalacartellerabarcelonina,entrefranquícies i produccions
pròpies, i ho fan amb diferent resultats artístics i una irregular acollida del públic

Xavier Cester
BARCELONA

El fenomen no és nou, tot i
que ha adoptat una força
inusitada. Aloma tanca un
cicle amb una veritable
allau d’estrenes, reforçada
amb alguna reposició i la
prolongació d’algun èxit de
la temporada passada que
tant van influir per a bé en
les dades globals d’assistèn-
cia als teatres. La sensació,
per tant, és d’eufòria. Bar-
celona torna a ser ciutat de
musicals.

L’aficionat al gènere pot
ara donar un cop d’ull a la
cartellera i fer-se la il·lusió
que per fi ha arribat al para-
dís somiat fins ara identifi-
catamb BroadwayoelWest
End. Els primmirats que
contemplen el gènere amb
una barreja de displicent su-
perioritat i menyspreu esta-
ran menys feliços, tot i que
no està de més recordar que
a Barcelona (i és bo que així
sigui) els musicals no ocu-
pendeformaquasimonopo-
lística els teatres com sí que
passa a la Great White Way

de Nova York. La realitat,
com sempre, és molt més
complexa i només cal tenir
una mica de memòria per
recordar eufòries anteriors
succeïdesper llargsperíodes
de sequera.

La pregunta no és tant
quins espectacles estan
funcionant a taquilla (no
tots ho estan aconseguint)
sinó: l’aposta pel musical,
¿és conjuntural –producto-
res que tan ràpid com han
aterrat poden marxar
quan la gallina ja no dongui
ous– o estratègica?

Per descomptat, hi ha
grups que ja no necessiten
demostrar fidelitat al gène-
re, com Dagoll Dagom. Una
obra esplèndida com Bos-
cos endins no va rutllar com
s’esperava i ara la formació
ha tornat al recer del TNC
per presentar Aloma, apos-
tant, un cop més, per la cre-
ació pròpia en català, idio-
ma que corria perill de que-
dar relegat a un segon
terme davant l’empenta de
les franquícies.

Una creació en català que
compta amb dos referents

d’enorme qualitat per des-
gràcia menys presents del
que ens agradaria: Albert
Guinovart (després de la re-
lliscada de Paradís, es farà
algun cop realitat el projec-
tat Crim i càstig amb Sergi
Belbel?) i Òscar Roig (autor
d’El temps de Planck, un
dels millors musicals cata-
lans dels últims 10 anys).

En aquest mateix capítol
d’espectacles fets a Catalu-
nya cal ubicar Què, l’energè-
tic fill de Manu Guix, Àngel
Llàcer i Àlex Mañas. Es trac-
ta d’un espectacle d’impeca-

ble factura adreçat sobretot
a un públic que no té per què
saber qui és Porter, Rodgers
o Sondheim.

L’obra també és simpto-
màtica d’un dels mals actu-
als del musical, al Paral·lel o
alcarrer42, l’estandarditza-
ció de la forma de cantar se-
guint el model (perniciós)
delsconcursostelevisiusa la
caça de talents (efímers).

Hi ha un altre mal estès
que té el zenit en Mamma
Mia! i els múltiples parents
de la cada cop més nombro-
sa nissaga dels musicals

Julia Möller i Carlos Gramaje ballen en una escena d’‘Aloma’, el musical de Dagoll Dagom que ha tancat una veritable allau d’estrenes del gènere ■ DAVID RUANO / TNC
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Aloma
Dagoll Dagom
TNC, 23 d’octubre

L’empresa, cal adme-
tre-ho, no era fàcil:
fer un musical d’una

novel·la com Aloma, plena
de petits gestos i sensaci-
ons delicades com l’olor de
llessamí, sobre el pas de la
primavera a l’hivern d’una
noia que assumeix les con-
seqüències d’un “bes llarg i
dolorós”, tot evitant el risc
de tuf oficialista dels pro-
ductes elaborats a recer
d’efemèrides com el cente-
nari de Mercè Rodoreda.
L’experiència de Dagoll
Dagom no ha estat sufici-
ent per evitar que Aloma
sigui un espectacle tan
digne com ensopit.

Lluís Arcarazo ha com-
primit amb habilitat els
principals elements de
l’original, però una drama-
túrgia mig tallada, que
oscil·la entre la sensibleria,

el lirisme i la frivolitat
sense un fil unificador, és
acompanyada d’una direc-
ció de Joan Lluís Bozzo que
no harmonitza els registres
desiguals dels actors i
d’una excessiva disparitat
entre els suggerents víde-
os de Franc Aleu i una co-
reografia supèrflua (cal
molt més que valor per
emular Ginger Rogers i
Fred Astaire).

En els moments més ins-
pirats, les cançons d’Alfonso
de Vilallonga sorprenen per
uns girs sorprenents i una
diversitat atmosfèrica enri-
quida per un tango i un cu-
plet d’època. En la majoria
dels casos, els temes sonen
sense arribar a cap lloc con-
cret, i sovint semblen existir
només per donar una opor-
tunitat de (limitat) lluïment
als intèrprets.

Enmig d’un càsting irre-
gular, només Julia Möller i
Carme Sansa aporten la
desitjada emoció: la prime-
ra amb una veu preciosa i
una encarnació més activa
que el caràcter introvertit
que es dedueix de la
novel·la, la segona com
l’alter ego madur que re-
memora, amb accents ma-
jestuosos, un passat trau-
màtic. Són dues Alomes
soles envoltades de grisor.

Crítica
musical
XavierCester

Dues
Alomes
soles

Només Julia
Möller i Carme
Sansa aporten la
desitjada emoció

Cent lectorspremien
EsperançaCamps
L’escriptora
menorquina
guanya el premi El
Lector de l’Odissea

Redacció
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

L’escriptora i periodista Es-
perança Camps (Ciutade-
lla, 1964) ha guanyat la de-
sena edició del premi El
Lector de l’Odissea, orga-
nitzat per la llibreria
L’Odissea de Vilafranca del
Penedès, Edicions Proa
(que publicarà l’obra) i
l’Ajuntament de Vilafran-
ca. Aquest premi, que es

caracteritza perquè les pri-
meres tries les fa un consell
de cent lectors, que també
aporten part dels 13.000
euros amb què està dotat,
el va merèixer la novel·la
Podridura, en què Camps
explica la història d’un pro-
fessor d’institut que ha
guanyat un important pre-
mi literari i que mor en un
accident de trànsit.

L’obra està narrada pel
protagonista, que ens parla
des de la mort, i la seva
vídua. Una mateixa història
amb dos punts de vista, en
força ocasions divergents,
plena de reflexions sobre les
mentides de la vida.

En aquesta ocasió s’hi
van presentar 29 originals,
17 dels quals van ser rebut-
jats després d’una primera
lectura, 8 no van superar el
segon tall i 4 es van dispu-
tar el guardó. El jurat final
estava format per Jordi Lla-
vina, Ricard Ruiz, Neus Ca-
nyelles, Isidor Cònsul, An-
na Ruiz i Alba Flórez.

Esperança Camps ja ha
estat guardonada anterior-
ment per Enllà de la mar
(Joanot Martorell, 2003),
Quan la lluna escampa els
morts (Ciutat d’Alzira,
2004) i Eclipsi (Vicent An-
drés Estellés, 2006), totes
publicades per Bromera. ■

Lagranodissea
d’AgustíBartra

Proa publica la versió definitiva de
l’‘Odisseu’, novel·la essencial de l’exili

Ramon Palomeras
BARCELONA

“Avorreixo la guerra, però
mai no podré oblidar el que
li dec”. Ho va dir Agustí
Bartra (1908-1982) a un
periodista mexicà durant
el seu exili al país centrea-
mericà. Bartra és un d’a-
quells casos, com Celan,
Brecht i Brodsky, en què un
trauma com la guerra, les
experiències als camps de
concentració i un exili de
trenta anys van esperonar
la seva veu interior per bas-

tir una obra literària d’en-
vergadura. Un bon exem-
ple és l’Odisseu, obra edita-
da per primera vegada en
català el 1953. Posterior-
ment en van aparèixer al-
tres edicions, tant en cata-
là com en castellà, però per
un motiu o un altre sempre
eren incompletes.

Ara, aprofitant les cele-
bracions pel centenari del
naixement de l’autor,
Proa edita, a cura de Sam
Abrams, la versió definitiva
de l’Odisseu. “Ara es podrà
llegir com ell volia”, apunta

Abrams sobre “un dels do-
cuments literaris més ex-
traordinaris que existeixen
a la literatura europea i in-
ternacional sobre la condi-
ció de l’exiliat”.

Es tracta d’un autèntic
experiment postmodern,
en combinar narrativa, po-
esia i teatre, una obra am-
biciosa que planteja els
temes fonamentals de la
condició humana: la vida,
la mort, l’amor, el desig, la
memòria, la felicitat, l’exili,
el retorn, la solitud, la soli-
daritat i el destí. ■

Després de trenta anys d’exili a Mèxic Bartra va tornar a Catalunya el 1970 ■ FERRAN SENDRA

1. ‘Mamma Mia!’, exemple de musical basat
en cançons d’un grup popular ■ M. ÀNGELS TORRES
2. ‘Què’, un musical català ■ M. ANGLARILL

construïts a partir de can-
çons de grups populars com
va ser Abba. A més de la
nul·litat argumental, la ma-
joria solen acabar en un des-
enfrenat karaoke col·lectiu,
si pot ser a un volum sonor
eixordador, en què el públic
es deixa anar del tot. Aques-
ta epidèmia també ha arri-
bat a muntatges que perta-
nyen a altres estirps, com
Spamalot, però un diverti-
ment pur i dur no té per què
recórrer a aquests trucs.

Imatge de marca
Amb els dos últims títols es-
mentats arribem a les fran-
quícies que han permès que
espectacles d’èxit a mig
món arribin a Barcelona, la
majoria amb un full de ruta
del qual no es pot bellugar
ni una coma, amb limitades
excepcions, com la inter-
venció de Tricicle en el mu-
sical dels Monty Python.
Seria absurd no admetre
que aquesta fórmula té
èxit, basat en la força d’una
imatge de marca reconeixi-
ble, però no és menys cert

que la força creadora es ma-
nifesta més produint que
llogant. Sigui com sigui, i
aliè al fet que els germans
grans de Nova York i Lon-
dres abaixen el teló al
gener, la versió local de
Spamalot s’ha situat ben
endavant pel que fa a les
preferències del públic.

Tot al contrari d’una pro-
posta que també disposava
d’una marca ben reconeixi-
ble com Mortadelo i File-
món, protagonistes d’un
The Muisical que desafia la
capacitat analítica pròpia
del gènere per acudir direc-
tament als recursos propis
deNochedefiesta. Jasabem
que programes així tenen el
seu públic, que, tanmateix,
potser prefereix quedar-se
davant lapetitapantallaque
passar per taquilla.

Barcelona no és Broad-
way, però com allà els musi-
cals triomfen i fracassen per
una combinació impossible
de preveure de talent i sort.
Aquesta esperem que sigui
generosa, del primer ja
sabem que n’hi ha. ■
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