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El creador de 'Fama' aplaudeix la versió catalana del musical 

• David de Silva visita Barcelona per assistir a l'estrena del muntatge

MARTA CERVERA

David de Silva es presenta a si mateix com "el pare de Fama". Aquest novaiorquès va tenir a finals dels
anys 70 la brillant idea de crear un espectacle sobre nois amb ganes de triomfar en la música, la dansa i
la interpretació que van a una peculiar Acadèmia de les Arts. Primer va produir amb Alan Marshall
Fama, la pel.lícula d'Alan Parker que després es va convertir en una sèrie de televisió que va tenir molt
èxit. Des del 1988 la seva vida prossegueix més enllà de la pantalla reconvertit en un musical que
dimarts passat es va estrenar a Barcelona, dirigit per Coco Comin i Ramon Ribalta.
"És una versió molt aconseguida, meravellosa, amb molta creativitat fruit d'un bon treball en
equip i un talent especial", afirma De Silva, que viatja per tot el món comprovant l'interès que encara
suscita l'obra. Viu bé gràcies a l'èxit d'aquest espectacle que combina la promoció de valors com
l'amistat, l'honestedat i la superació personal, amb un clar al.legat antidroga. "Fama segueix vigent
perquè parla de temes d'avui, ahir i sempre".
Sense ser-ne el lletrista ni el compositor, De Silva viu de Fama des de fa 25 anys. "Més que una
pel.lícula o un musical, Fama ha sigut una experiència vital. Em sento a vegades com un simple
instrument al servei d'aquesta idea que em sobrepassa i que ha impactat en públics de tots els
països i edats". Abans de trobar la pedra filosofal, De Silva, que avui es tapa la calba amb una gorra
promocional del xou, es va graduar com a professor d'Història i va treballar com a actor durant dos anys.
"La meva vida no és dura. Hi ha joves amb talent a tot arreu i Fama els va com l'anell al dit. Vaig
dissenyar la plantilla del xou i a cada país l'adapten a la seva manera".

FUNDACIÓ
Encara que la sèrie va contribuir a crear escoles d'art a les ciutats més importants dels EUA, De Silva
lamenta el pobre tracte que la interpretació rep en els plans educatius. "L'esport té molt més pes que
les arts escèniques, que és el primer que es retalla quan minven els pressupostos", critica. Per
això fa dos anys va crear la Father Fame Foundation. "El desenvolupament personal a través de l'art
és una experiència de per vida que ajuda a crear millors persones, independentment de si s'hi
dediquen professionalment o no".
En un món com el d'avui, on triomfen programes tipus Operación Triunfo, adverteix: "La fama no
s'aconsegueix d'un dia per l'altre, és un reconeixement a una feina que requereix esforç i
disciplina. Una altra cosa és que un es converteixi en famós de la nit al dia perquè li toqui la
loteria".
No es planteja una nova versió del film; prefereix el teatre. "Estem en la generació de la MTV. Les
pel.lícules musicals més que artistes de la talla de Fred Astaire es basen en genis de l'edició que
retenen amb flaixos visuals l'atenció de l'espectador".

David de Silva, ahir al matí, a Barcelona.
Carlos Montañés
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