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Fama per a neòfits

Leroy què?

Tommy Abey

Fama
Direcció: Coco Comin i Ramon Ribalta 
Idea Original: David De Silva 
Lloc: Teatre Tívoli, BCN 
Preu: entre 20 i 30 Euros

La idea té tant d’èxit com el que es desprèn del seu nom: una escola on es preparen joves promeses de
la dansa i el cant per a un futur brillant. Ara bé, si abans ja heu vist Un paso adelante, les expectatives
baixen considerablement. Tot i que el film original d’Alan Parker va ser el pioner a l’hora d’explicar la
història...

Als que no vam viure els anys 80 en tota la seva grandesa ens ha tocat patir ara, a principis dels 2000,
les peripècies de l’escola artística on ballen Lola i els seus amics. Una experiència que marca
profundament. 

Personalment vaig intentar gaudir del musical sense prejudicis, però és massa evident què hi passarà,
no hi ha sorpreses: ja ho havia vist tot a Un paso adelante, que, a més, ha triplicat el dramatisme.
Tanmateix, Fama no es queda curt quant a tragèdies. Desconec per què totes les joves promeses
vénen de famílies desestructurades, normalment amb pocs diners: cansa tant, aquest tòpic, que ja no fa
ni llàstima. 

Tot i això, no puc treure mèrits a la meravellosa veu d’alguns dels actors del musical i a les coreografies,
que en són l’essència i, per tant, la part que més s’ha de tenir en compte a l’hora d’emetre valoracions.
Cal remar- car l’entusiasme que va despertar un dels balls en concret, curiosament l’espanyol... No ens
hem d’enganyar: és un espectacle digne d’admiració que va acompanyat d’un vestuari i una il·luminació
ben coordinats. 

A part d’aquests dos aspectes, és millor que obviem jutjar la interpretació, que al meu entendre era
bastant insatisfactòria. Se suposa que es relata la història de l’esforç d’un grup de nois per arribar fins al
cim de l’èxit. Doncs bé, jo no vaig entreveure que fossin quatre anys molt durs... És com a Un paso
adelante, que van de màrtirs estressats per la vida i després es passen el dia ballant i fent de les seves.
Així que tots aquells que espe- reu trobar una història recolzada per un bon diàleg, oblideu-vos-en
ràpidament: només veureu cant i ball.

 Va quedar clar que Remember my Name marca qualsevol època i és l’autèntic protagonista de la
pel·lícula, de la sèrie (l’original) i del musical. Va sonar diverses vegades en diferents formats i en tots va
aconseguir que el públic somrigués i seguís el ritme amb els peus, amb les mans o amb el cap.
L’emoció que es va viure al final va ser, en part, deguda a aquest tema. L’obra va aconseguir posar el
públic dempeus i fins i tot fer-ne ballar més d’un. 

L’espectacle va encomanar a la gent un cert aire de glamur, de fama, que es va intensificar quan a la
porta del teatre van aparèixer dues limusines blanques, amb el logotip del musical en un costat.
Semblava que form- èssim part del musical. Malauradament, i com era de suposar, aquells cotxes no
eren allà per a nosaltres, i un a un vam anar desfilant, la majoria a peu... 
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Qui toqui a terra paga el sopar.
R&C
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