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a barreja pot semblar estranya. Els panta-
lons acampanats d’Abba, les seves jaquetes
ajustades amb volants i la seva estètica mar-

cadament kitsch entren en contacte amb la tradició
dionisíaca grega per tal d’oferir-nos una comèdia
musical sobre una cerimònia nupcial que es desen-
volupa sota el lluminós sol mediterrani. Les can-
çons que guanyaven els festivals d’Eurovisió dels
anys setanta es posen en relació amb la tradició de
la comèdia de remota inspiració shakespeariana,
però amb la diferència que la protagonista principal
no és la donzella, sinó la seva mare. Com a les co-
mèdies de Shakespeare, un marc idíl·lic, gairebé
abstracte, és l’espai on ha de tenir lloc la cerimònia
ritual, però en lloc de trobar-nos, com a Molt soroll
per a no res, amb uns joves pretendents vinguts de
terres llunyanes, ens trobem amb tres vells preten-
dents que allò que volen no és seduir la pubilla, sinó
legitimar la seva paternitat. A diferència de la ma-
joria de musicals, el treball de construcció dramàti-
ca no parteix d’un guió al qual s’acoblen un seguit
de cançons, sinó d’una sèrie de cançons preexis-
tents que es posen en relació amb una història inspi-
rada en una altra comèdia preexistent, Buona sera
Mrs Campbell (1968) de Melvin Frank. En la pel·lí-
cula original, una dona italiana –Gina Lollobrigi-
da– rebia la visita de tres soldats americans –Telly
Savallas, Peter Lawford i Lee Grant– que afirma-
ven ser els marits de la seva filla –Shelley Winters–.
Mentre en la comèdia dels seixanta els hipotètics
pares de la filla eren soldats que havien estat a Itàlia
durant la guerra i que tornaven vint anys després, en
la comèdia són antics hippies reciclats.

La clau de Mamma mia!, que justifica l’estranya
barreja, no és altra que la nostàlgia. Els protagonis-
tes de la pel·lícula tenen nostàlgia de quan eren jo-
ves i podien fer l’amor sense complexos. Aquesta
nostàlgia es trasllada al públic, gràcies a l’efecte de
filtre balsàmic que juguen les cançons d’Abba. Els
adolescents d’ahir es posen a celebrar amb els ado-
lescents d’avui una possible eterna joventut. Grècia
esdevé l’espai dionisíac per excel·lència i les can-
çons d’Abba, l’excusa ideal per organitzar la festa
de recuperació de la joventut. La resta té escassa
importància.

Mamna mia! no pot ser considerada un gest de
renovació del musical, com ho va ser en el seu mo-
ment Moulin Rouge, ni tan sols una pel·lícula feta
amb correcció que pretén harmonitzar les troballes
de Broadway amb els camins del musical en l’era
del videoclip. La pel·lícula no és més que un pro-
ducte maldestre, ple d’alts i baixos, que més enllà
d’allò que explica o del previsible gir final dels seus
esdeveniments, encomana l’alegria de viure un es-
tiu etern. Meryl Streep, com a veritable reina de
l’escena que es resisteix a envellir fent saltets i can-
tant el Dancing Queen, n’és la veritable mestressa
de cerimònies.
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Invitació dionisíaca
� Títol original: Mamma mia!. EUA, 2008.

Directora: Phillyda Lloyd.

Intèrprets: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce

Brosnan.

ÀNGEL QUINTANA

Una imatge exultant de la pel·lícula.

mb l’anul·lació de les ac-
tuacions anteriors a Cap
Roig de Joaquín Cortés, i

després que la setmana passada
Tamara Rojo no pogués ballar, el
públic de dimarts no les tenia totes,
i, durant la primera mitja hora
d’espectacle, veient que Cortés
sortia més aviat poc a l’escenari, es
van començar a sentir protestes.
Mi soledad és una mena d’òpera
rock ampul·losa, pensada perquè
Cortés hi brilli, encara que sigui
per contrast. Però si Cortés hi apa-
reix poc, es torna un cafarnaüm de
música, crits i fum –aquest recurs
tronat del fum als espectacles mu-
sicals, encara és més curiós en la
dansa: algun cop no deixava veure
el ballarí–. Es tracta de complaure
el públic amb l’espectacularitat
d’una festa gitana amb disset mú-
sics a escena, pirotècnia de llums,
petards de taconeig i tots els tòpics
del torero, el crucificat i el dolor
jondo. Mi soledad tendeix a l’acu-
mulació escènica. Una mica més
de soledad a l’escenari s’hauria
agraït.

I poc més es pot dir. Cortés va fer
tres o quatre coreografies, en una
de les quals, la millor, va aparèixer
a escena amb un barret exactament
a l’estil Michael Jackson. Cortés és
una estrella pop, i s’ha d’entendre
d’aquesta manera: a l’entrada po-
dies comprar un pot de Night
Show, el seu perfum. Òbviament,
això no treu que parlem d’un gran-
díssim ballarí, que en aquest nú-
mero va deixar-nos bocabadats,
per l’extremada ductilitat del ball,
meravellosament compatible amb
una potència enlluernadora. A la
següent coreografia va aparèixer
amb un bastó. Després va venir un
duo d’acordió i guitarra i aquí el
públic, que tenia moltes ganes
d’aplaudir, va començar a perdre la
paciència. Cortés va fer un ball es-
pectacular i ell mateix va demanar
als assistents que aplaudissin. I tot-
hom va fer-ho. Llavors va semblar
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que volia plegar, però el públic ja
tenia la mosca al nas i no sé què
hauria passat si arriba a fer-ho. Ens
hi estem trobant aquest any, que
sembla que alguns artistes no tin-
guin consciència del preu de l’en-
trada, com si els festivals d’estiu i
el seu públic fossin cosa de més a
més. Aquí va començar la segona
part del xou, una improvisació que
va tenir moments de tot, des d’un
parlament de Cortés, micròfon en
mà, sobre l’orgull de ser gitano,
fins a alguns números seus de ball,
curts i intensos, passant per mo-

ments que van fregar el ridícul,
com quan va preguntar als seus
companys «¿y ahora, qué hace-
mos?» o quan els va haver d’empè-
nyer, un per un, perquè sortissin
ells a ballar. L’espectacle es va
convertir en una mena de festa gi-
tana, que es va salvar per la simpa-
tia de l’artista cordovès, que va te-
nir la dignitat de no deixar el públic
penjat i acabar les dues hores d’ac-
tuació, encara que fos convertint-
les en un dels espectacles més es-
trambòtics que aquest cronista hu-
mil hagi vist últimament

� Coreografia, direcció i

interpretació: Joaquín Cortés

Lloc i dia: Jardins del Castell del

Cap Roig, 19 d’agost del 2008
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L’espectacle de Joaquín Cortés

Joaquín Cortés, durant l’espectacle que va oferir al Cap Roig. / P. DURAN

● El Festival Ulls, que va
organitzar la primera edi-
ció a la tardor del 2006 i no
va repetir edició el 2007,
tornarà aquest octubre
amb un nou format. Si en
la primera edició l’activi-
tat es va centrar en les arts
escèniques, ara es poten-
cia la pluridisciplinarietat
amb un nou equip directiu
compartit per Gabriela
Marsal i Leila Barenboim.

En aquesta segona edició,
el festival continua tenint
el suport de l’Institut de
Cultura de Barcelona
(Icub), que l’incorpora en
el seu programa oficial
com un acte més de l’Any
Europeu Intercultural. El
palau de la Virreina és un
dels cinc espais urbans on
es programaran els espec-
tacles d’Ulls. També hi
haurà programació a la bi-
blioteca Bonnemaison, a

l’Institut del Teatre i a les
places El Sortidor i Can
Basté. Del 8 al 12 d’octu-
bre, el teatre, la dansa, la
música i el cinema a l’aire
lliure faran de pont entre
Barcelona i Llatina. Ulls
es completa amb confe-
rències, exposicions i fò-
rums d’artistes. Una de les
dramaturgues presents se-
rà Victòria Szpunberg, una
argentina que resideix des
la infància a Barcelona.

Ulls ara aposta decidida-
ment pel llenguatge expe-
rimental i pels espais ur-
bans de la ciutat de Barce-
lona. La pretensió és oferir
espectacles accessibles en
tots els sentits: preus eco-
nòmics i una programació
oberta a tots els gustos i to-
tes les edats. Un dels mo-
tius que van obligar a re-
plantejar Ulls va ser la po-
ca assistència de públic als
muntatges.

Ulls tornarà, al cap de dos anys,
reconvertit en festival pluridisciplinari
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